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MKO objavil prvi osnutek Programa razvoja podeželja 2014–2020 in odprl široko javno razpravo 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) je v petek objavilo prvi osnutek 1,1 milijarde evrov vrednega Programa razvoja podeželja 
RS za obdobje 2014–2020 (PRP 2014–2020) in s tem odprlo široko javno razpravo, ki bo trajala do vključno 5. 8. 2013. Rezultati javne 
razprave bodo javnosti predstavljeni na sejmu AGRA v Gornji Radgoni konec avgusta. V primerjavi s programskim obdobjem 2007–2013, 
prihodnji PRP 2014–2020 uvaja zelo pomembne konceptualne spremembe, da bi v največji moţni meri zagotovili večjo ciljno 
naravnanost in usmerjenost v rezultate.  
Prihodnji PRP 2014–2020 se v preteţni meri financira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeţelja (EKSRP), ki prispeva 
837.700.000 evrov, preostali del sredstev dodaja Slovenija iz drţavnega proračuna.  
Več: http://skrci.me/3JWuV 
 

Javna razprava o PRP 2014–2020 izpostavila pomen uspešnosti, ne le učinkovitosti porabe 
sredstev 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) je 10. julija v Hočah pri Mariboru širši javnosti predstavilo vsebino prvega osnutka Programa 
razvoja podeţelja RS za obdobje 2014–2020 (PRP 2014–2020) in s tem naredilo uvod v široko javno razpravo, ki bo trajala do vključno 5. 
8. 2013. Raznolika udeleţba zainteresirane javnosti, predstavnikov različnih institucij in Evropske komisije na posvetu ter pestrost 
prvih izraţenih stališč kaţe na večplastni pomen tega programa in obstoj konsenza po večji ciljni naravnanosti programa in 
usmerjenosti v rezultate. 
Več: http://skrci.me/sOeBY 
 

Začetek projekta Agro Start 

Mednarodna mreţa za podporo kmetom, malim in srednjim podjetjem v sektorjih ţivinoreje in hortikulture je začela izvajati projekt 
Agro Start v okviru Transnacionalnega programa sodelovanja v Jugovzhodni Evropi. Glavna cilja projekta sta izboljšanje 
konkurenčnosti in spodbujanje inovativnega podjetništva v ţivinoreji, pridelavi zelenjave, sadjarstvu, vinogradništvu in pridelavi 
okrasnih rastlin. 
V projektu, ki bo tekel do novembra 2014 sodeluje 12 partnerskih ustanov iz Romunije, Grčije, Bolgarije, Italije, Albanije, Makedonije 
in Slovenije. Rezultati projekta bodo uporabni za vse, ki ţelijo izboljšati svoje delo in svojo konkurenčnost. Več: 
http://skrci.me/daKNy 
 
 

Slovenija pridobila sofinanciranje treh LIFE+ projektov, v Bruselj pa poslala 34 novih projektnih 
predlogov 

Evropska komisija je 3. julija sporočila, da bo iz programa LIFE+, to je sklada EU za okolje, sofinancirala tri slovenske projekte. Za 
sofinanciranje je sicer kandidiralo 18 projektnih predlogov iz Slovenije. Vsi trije se navezujejo na uporabo inovativnih tehnologij na 
področju okolja. Ministrstvo bo letos prijavljene projekte, ki jih bo potrdila Evropska komisija, sofinanciralo v višini do 30 % vrednosti, 
saj se zaveda pomena izvajanja ukrepov na področjih ohranjanja narave, podnebnih sprememb, okoljske politike ter obveščanja in 
komuniciranja o okoljskih vprašanjih. Več: http://skrci.me/RCBDi 
 

Kmečke igre so tekmovanje, pa tudi priložnost za druženje 

Letošnje drţavne kmečke igre, ki so bile tudi mednarodne, saj se jih je udeleţila tudi ena ekipa iz Madţarske, so znova pokazale, da 
mladim zelo veliko pomeni druţenje. Kar 25 ekip iz domala vseh slovenskih regij se je pomerilo v košnji, grabljenju in še treh zabavnih 
igrah, kjer ni manjkalo smeha, glasnega navijanja. Tekmovali so fantje in dekleta, člani društev, ki večinoma prihajajo iz podeţelja in 
imajo doma kmetije.  
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Na letošnjih kmečkih igrah so zmagali člani Društva podeželske mladine iz Zbur na Dolenjskem, to pa tudi pomeni, da bo prihodnje 
leto organizacija iger po nekaj letih znova v rokah Dolenjcev.  
Več: www.kmeckiglas.com/reportaze/kmecke-igre-so-tekmovanje-pa-tudi-priloznost-za-druzenje.html 
 

Slovensko-hrvaška zdravica akterjev s področja razvoja podeželja ob vstopu Hrvaške v EU 

Predstavniki Društva za razvoj slovenskega podeţelja in Hrvaške mreţe za razvoj podeţelja so se srečali na mostu reke Drave pri 
Ormoţu, da bi svojim hrvaškim kolegom ob tem enkratnem dogodku voščili dobrodošlico ob vstopu Hrvaške v Evropsko unijo. 
Več: www.drustvo-podezelje.si/sl/arhiv-novic/1733-slovensko-hrvaka-zdravica-ob-vstopu-hrvake-v-eu 
 

Izvajanje projekta ˝Okusi loškega podeželja˝ 

LAS loškega pogorja in Razvojna agencija Sora v okviru projekta ˝Okusi loškega podeželja˝ pripravljajo seznam ponudnikov 
pridelkov in izdelkov škofjeloškega območja z lastno pridelavo oz. predelavo iz surovin na kmetiji.  
Seznam ponudnikov bo nudil informacije o lokalnih pridelovalcih/predelovalcih, ki razpolagajo s kvalitetno ponudbo ţivil, primerno 
tako za dobavo gostinskim ponudnikom območja kot tudi širše drugim potrošnikom. Več: www.ra-sora.si/ 
 

Dobre prakse podeželja Srca Slovenije se predstavijo v Grčiji 

Razvojni center Srca Slovenije je na partnerskem srečanju projekta LOCFOOD, ki je potekalo junija v mestu Kozani v Grčiji, 
predstavil dobre prakse na lokalnem, regionalnem in nacionalnem nivoju za področje slovenske pridelave in predelave hrane. 
Predstavilo se je pet dobrih praks podjetij in sicer: Kmetija Pr Gabršk, Domačija Paternoster, Kmetija Erjavec, Kmetija Smerkolj in 
Čebelarstvo Dremelj; ter pet dobrih praks političnih programov in iniciativ - med ostalim Tradicionalni slovenski zajtrk kot nacionalni 
program.  
Več: www.razvoj.si/?lng=sl&t=aktualno&id=1655  
 

Razstava "Podobe podeželske Evrope" 

V avli Ministrstva za kmetijstvo in okolje je od 5. julija postavljena razstava »Podobe podeželske Evrope« (Images of Rural Europe), 
ki prikazuje raznovrstnost podeţelja Evropske unije, pa tudi prispevek izvajanja ukrepov LEADER in posredno Programa razvoja 
podeţelja 2007–2013 v EU ter v Sloveniji. 
Razstava sovpada s promocijo ukrepov LEADER in s pripravami oblikovanja Programa razvoja podeţelja 2014–2020. Fotografije pa so 
nastale v okviru projekta natečaja Evropske mreţe za razvoj podeţelja, ki je izbrala najboljše fotografije lokalnih akcijskih skupin iz 
vse EU, med njimi tudi slovenskih. Več: http://skrci.me/cZKw9 
  

 

:: Na začetek 

 

Transfer znanja in inovacije v politiki razvoja podeželja 

Izšla je nova, 16. številka glasila Evropske mreţe za razvoj podeţelja EU Rural Review, v kateri lahko preberete, kaj inovacije kot 
osrčje Strategije Evropa 2020 (http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/cap-towards-2020/en/cap-towards-2020_en.cfm) pomenijo 
za razvoj podeţelja.  
Več: http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/eu-rural-review/en/eu-rural-review_en.cfm 

Iz ENRD tudi sporočajo, da je 13. številka istega glasila naslovom "Finančna orodja razvoja podeţelja: novi odgovori na gospodarsko 
krizo", po novem na voljo tudi v hrvaškem jeziku: http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=60F57FB9-EEE5-
A585-E5F8-A667C64DC328 
  

 

:: Na začetek 

 

Izbor Mlade kmetice leta 2013 

Kmečki glas v sodelovanju z Zvezo kmetic Slovenije, stanovsko organizacijo kmečkih ţena in deklet, vljudno vabi na izbor Mlade 
kmetice leta 2013, ki bo v soboto, 20. julija 2013, v Gornji Radgoni na Pomurskem sejmu. Prireditev se bo začela ob 16. uri.  
Več: www.kmeckiglas.com/zenske-in-mladi/na-dvanajstem-izboru-dvanajst-kandidatk.html 
 

Kmečki praznik Skupnosti južnokoroških kmetov 

Skupnost Južnokoroških kmetov in kmetic tudi letos organizira kmečki praznik, ki ga bodo zdruţili s srečanjem kmetov iz petih 
deţel. Praznik bo v nedeljo, 28. julija v Bilčovsu v Roţni dolini. Osrednja nit proslave bo druţenje udeleţencev, kulturni program in 
obilje domačih dobrot. Več: http://skrci.me/ot6Ge 
 

Kmetijska tržnica 2013 

Sejemska prireditev Kmetijska trţnica 2013 bo letos potekala med 20. in 22. septembrom na ţe tradicionalnem prizorišču - igrišču OŠ 
Antona Ţnideršiča v Ilirski Bistrici. Letošnja trţnica ima nosilno temo "Drobnica" in bo še bogatejša kot do sedaj, saj bo poleg 
standardnega programa v nedeljo še 18. državno prvenstvo v striženju ovc (http://skrci.me/N4tZA), 11 drţavno razstavo ovc in koz 
ter 1. drţavno razstavo ovc pasme istrska pramenka. Poleg nedeljskega tekmovanja v pripravi jedi krompir v zjvnici in sobotnega 
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spretnostnega tekmovanja gozdarjev za pokal Demetra, bo sejem oba dni zelo zanimiv tako s strokovnega kot sejemskega 
dogajanja.Več: www.razvoj-podezelja.si/ 
 

Sejem Staneče Plac v Ljubljani 

Staneče plac, umetniško rokodelska trţnica med običajem in tradicijo bo potekala od 13. 7. 2013 vsako drugo soboto v mesecu od 8.00 
do 16.00 ure. 
Predstavili se bodo umetniki, rokodelci, ljubitelji vsega lepega in kmetovalci, zeliščarji, zbiralci. Poudarek je na unikatnih uporabnih 
predmetih in darovih narave. Vsak mesec bodo potekale tudi tematske delavnice za otroke in odrasle.  
Več: www.napovednik.com/dogodek261835_stanece_plac 
 

LAS Ovtar vabi na izobraževanje 

LAS Ovtar vabi na izobraţevanje na temo "Moţnost dviga konkurenčnosti in prihodka na kmetijah z dopolnilnimi dejavnostmi", ki bo 15. 
in 16. julija 2013 v Lenartu v prostorih Centra Slovenskih goric. Vsebine predavanj  so: Novosti na področju dohodninske zakonodaje, 
Razvijanje skupne blagovne znamke Ovtar Slovenske gorice, Obvezno in prostovoljno označevanje predpakiranih in nepakiranih ţivil, 
Novosti na področju označevanja ţivil. Več: www.lasovtar.si/LAS-Ovtar-Novice/vabimo-vas-na-izobrazevanje  
 

Pregled dogodkov 

13. - 21. julij - 12. Poletna akademija "Kultura in krajina: prispevki k trajnostnemu razvoju podeželja". Loški potok. Več: 
http://skrci.me/5DHlW 
20. julij - Izbor Mlade kmetice leta 2013. Gornja Radgona. Več: http://skrci.me/G3sK1 
28. julij - Kmečki praznik Skupnosti južnokoroških kmetov. Več: http://skrci.me/ot6Ge 
8. - 11. avgust - 10. Estonski podeželski parlament. Več: www.kodukant.ee/index.php 
20. - 22. september - Kmetijska tržnica 2013. Ilirska Bistrica. Več: www.razvoj-podezelja.si/ 
17. - 20. oktober - sejem Narava zdravje 2013. Več: www.narava-zdravje.si/za-obiskovalce/domov/ 
13. november - Prvi evropski podeželski parlament. Bruselj. Več: europeanruralparliament.com 
  

 

:: Na začetek 

 

Dogajanje v zvezi s sprejemanjem zakonodaje EU za SKP 2014-2020 

Ob koncu irskega predsedstva je bil sprejet politični dogovor med institucijami EU glede vseh štirih uredb, ki zajemajo področje SKP. 
Sledi pregled uredb s strani pravnikov lingvistov in prevajanje v vseh 24 uradnih jezikov EU. Uradna potrditev bo predvidoma 
oktobra/novembra 2013. 
Litovsko predsedstvo namerava tudi doseči sprejem tranzicijske uredbe za leto 2014, ki opredeljuje nekatere prehodne določbe zaradi 
zamika začetka izvajanja uredbe o neposrednih plačilih in nekaterih določb horizontalne uredbe (IAKS, navzkriţna skladnost), kar v 
določeni meri vpliva tudi na nekatere ukrepe razvoja podeţelja (ukrepi na površino/ţivali). 
V prihajajočih mesecih se bo okrepilo tudi delo na izvedbenih in delegiranih aktih v okviru Odbora za razvoj podeţelja in Strokovne 
skupine za razvoj podeţelja.  
  

 

:: Na začetek 

 

Odprtje razpisa za subvencioniranje čebeljih matic za leto 2013 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) obvešča vse upravičence, da je v petek, 5. 7. 2013 v Uradnem listu RS objavilo odprti javni 
razpis za »Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic za leto 2013«. Višina razpisanih sredstev znaša do 29.383 evrov. Javni 
razpis bo odprt od naslednjega dne po objavi v uradnem listu, do vključno 31. avgusta 2013. V primeru, da bodo porabljena vsa 
sredstva pred 31. avgustom, se vloge lahko vlagajo do objave obvestila o zaprtju tega javnega razpisa, ki bo objavljeno na spletni 
strani MKO. Več: http://skrci.me/5viXW 
 

Aktualni odprti javni razpisi MKO 

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

 Javni razpis Ukrep - Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic za leto 2013.  
Rok za prejem ponudb: 31.08.2013. 
Več: http://skrci.me/FZetm  

  

 

:: Na začetek 

  
  

Obveščamo vas, da bo prihodnja, 29. številka PRePleta izšla 23. 7. 2013. 
 

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. 
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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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