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Evropska komisija je Slovenijo obvestila o končni odločitvi glede finančne korekcije na področju 
plačil za površine za obdobje 2006-2008 

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je upravičencem za leta 2006-2008 za zahtevke za površine skupno izplačala 330 
milijonov evrov evropskih sredstev. Evropska komisija je zaradi pomanjkljivosti v sistemu za identifikacijo zemljišč (LPIS), pri izvedbi 
kontrol na terenu ter pri izračunu plačil in sankcij predlagala 2-odstotno finančno korekcijo za leti zahtevkov 2006 in 2008 ter 5-
odstotno finančno korekcijo za leto zahtevka 2007 v skupni višini 8,1 mio EUR. Prvotni predlog Komisije je sicer znašal 8,4 mio EUR, 
vendar je bil v postopku pred spravnim organom znižan. Več: http://bit.ly/1cLgdkw 
 

Strategija razvoja Slovenije 2014-202 (SRS 2014-2020) 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo osnutek krovnega strateškega dokumenta Strategija razvoja Slovenije 
2014-2020, ki opredeljuje vizijo in cilje razvoja Slovenije do leta 2020. V dokumentu so opredeljena štiri prioritetna področja: 
Konkurenčno gospodarstvo, Znanje in zaposlovanje, Zeleno življenjsko okolje in Vključujoča družba. 
V okviru opredeljenih prioritet smo kot identificirali naslednje tri horizontalne razvojne vsebine za katere bomo namenil 50 % 
razvojnih sredstev, ki bodo razpoložljiva do leta 2020: 
- raziskave in razvoj ter inovacije, 
- zagon, rast in razvoj malih in srednjih podjetij, 
- zaposlovanje, izobraževanje, usposabljanje, znanje in kompetence (mladi in starejši). 
Svoja mnenja in pripombe lahko posredujete do 6. septembra 2013 na e-naslov: srs.mgrt@gov.si  
Osnutek krovnega strateškega dokumenta Strategija razvoja Slovenije 2014-2020 je na voljo na tej povezavi: http://bit.ly/135c2wx 
 

Kako ublažiti posledice suše in neurij 

Javna služba kmetijskega svetovanja, ki deluje v sklopu Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, v zadnjih dneh aktivno spremlja 
stanje in posledice ekstremnih vremenskih razmer na kmetijstvo. Pridelovalcem svetuje kako ravnati, da bodo posledice čim manjše. 
»V letošnjem letu, polnem vremenskih ekstremov, so razlike med dobrimi tlemi z več humusa in revnimi tlemi še bolj izrazite. 
Svetujemo povečanje humusa v tleh z organskim in zelenim gnojenjem, ustreznim kolobarjem ter stalno pokritostjo tal. Pomembna je 
ustrezna izbira kultur in sort, optimalna prehrana rastlin ter kakovostna obdelava tal: večkratno rahljanje tal, strniščna obdelava tal, 
razbijanje plazine, globoko podrahljavanje in drugo,« svetuje dr. Dušica Majer s sektorja za kmetijstvo in gozdarstvo pri KGZS. 
Več: www.kgzs.si/GV/Aktualno/V-srediscu/Novica/ArticleId/2117/Kako-ublaziti-posledice-suse-in-neurij.aspx 
 

Pestro poletno dogajanje na turistični točki Srca Slovenije  

Turistična točka Srca Slovenije v Litiji ponuja številne informacije o turistični ponudbi in pestri izbiri promocijskih turističnih 
materialov občine Litija in drugih občin Srca Slovenije. Razen tega je točka vse bolj založena tudi z najrazličnejšimi uporabnimi 
izdelki, tako turističnimi spominki kot tudi darilnim programom. S pomočjo evropskega projekta CCC (Vrednotenje nesnovne kulturne 
dediščine), v katerega je vključen priznani slovenski etnolog, prof. dr. Janez Bogataj, so že mnoge lokalne rokodelce navdušili k 
postavitvi svojih unikatnih izdelkov na ogled in v prodajo. Več: www.razvoj.si/las/?lng=sl&t=aktualno&id=1696 
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Nova številka Rural Evaluation News 
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Evropska mreža za evalvacijo razvoja podeželja je izdala novo številko svoje publikacije Rural Evaluation News, v kateri lahko med 
drugim preberete več o monitoringu in evalvaciji politiki razvoja podeželja v pregramskem obdobju 2014-2020.  
Povezava na publikacijo: enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm 
 

Poročilo mednarodnega seminarja o selitvah in zaposlovanju podeželske mladine 

Na spletnih straneh Evropske mreže za razvoj podeželja je objavljeno poročilo z mednarodnega seminarja o zaposlovanju in selitvi 
podeželske mladine, ki se je odvijal konec maja v Solsoni, Španija.  
Povezava na poročilo: bit.ly/16IZzMr 
  

 

:: Na začetek 

 

51. Mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA 

AGRA, najpomembnejši sejem kmetijstva in živilstva v Sloveniji ter v sosedski regiji štirih držav bo v Gornji Radgoni med 24. in 29. 
avgustom 2013, na stičišču Slovenije z Avstrijo, Hrvaško in Madžarsko, postregel tradicijo dobrega kmetovanja in kvalitetne hrane z 
inovativno svežino novih tehnologij in znanj, s široko mednarodno udeležbo in z radoživim dogajanjem.  
Več/nbsp; o spremljajočih razstavah, delavnicah in strokovnih srečanjih si lahko preberete v programu dogajanja (www.pomurski-
sejem.si/images/AGRA/2013/AgraProgram2013.pdf) in obiščete sejem in tiste dogodke, ki so za vas najbolj zanimivi. 
 

Zaključki javne razprave ob pripravi Programa razvoja podeželja 2014-2020 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje vabi na dogodek "Zaključki javne razprave ob pripravi Programa razvoja podeželja 2014-2020", ki bo 
potekal na 51. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni, v ponedeljek, 26. avgusta 2013, ob 13. uri, v dvorani 
1. Vabilo: http://bit.ly/17LPxsO 
 
 

Jesenski dan kolesarjenja po Srcu Slovenije 

V soboto, 21. septembra 2013, bodo po Srcu Slovenije potekali organizirani kolesarski izleti po štirih krožnih poteh različnih 
težavnostnih stopenj, s startom in zaključkom v Dolskem. Poti so prilagojene za družinske, gorske, treking in cestne kolesarje. 
Kolesarjenje se bo zaključilo do 15.30 ure s skupnim druženjem na prireditvi Jesenski sejem v Dolskem.  
Več: www.razvoj.si/las/?lng=sl&t=aktualno&id=1700 
 

Pregled dogodkov 

18. avgust - Dan teric v Davči. Več: www.ra-sora.si/ 
24. - 29. avgust - Sejem AGRA. Gornja Radgona. Več: http://bit.ly/146WvqU 
26. avgust - Predstavitev ključnih ugotovitev javne razprave o osnutku Programa razvoja podeželja 2014–2020. Gornja Radgona. Več: 
http://skrci.me/jfVGg 
31. avgust - Praznik idrijskih žlikrofov. Idrija. Več: http://skrci.me/1Kcg9 
4. - 7. september - Prepare Gathering 2013. Jahorina, BiH. Več: www.preparenetwork.org 
6. september - 3. konferenca o kreativnosti. Murska Sobota. Več: http://skrci.me/1vGj9  
9. - 13. september - Ekoteden in 12. Ekopraznik v Ljubljani. Več: www.cnvos.info/article/id/8536/cid/94 
14. september - Oglarska dežela. Dole pri Litiji. Več: http://skrci.me/oYno4 
20. - 22. september - Kmetijska tržnica 2013. Ilirska Bistrica. Več: www.razvoj-podezelja.si/ 
21. september - Jesenski dan kolesarjenja po Srcu Slovenije. Več: www.razvoj.si/las/?lng=sl&t=aktualno&id=1700 
1.-3- oktober - VENKOV 2013 - mednarodna Konferenca za podeželje 2013. Hranice, Češka. Več: www.venkov2013.cz/National-
Conference-VENKOV-RURAL-2013 
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 
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Evropski projekt o pomenu Skupne kmetijske politike in ekološkem kmetijstvu (Mind the CAP)  

Inštitut za trajnostni razvoj v okviru projekta Mind the CAP in v povezavi s svojim programom Šolski ekovrtovi v teh dneh pripravlja 
vse potrebno za izvedbo treh jesenskih akcij: "SKuP' NA EKOVRT", "Razkrite skrivnosti ekoloških kmetij" ter "Jesenski seminar mreže 
Šolskih ekovrtov".  
Namen projekta je vzbuditi pozornost in opozoriti na pomen Skupne kmetijske politike med mladimi, kmeti in splošno javnostjo z 
vidika evropskega okoljskega gibanja za ekološko kmetijstvo IFOAM, čigar član je tudi Inštitut za trajnostni razvoj. Kampanja Mind the 
CAP obsega številne dogodke po vsej Evropi.  
Več: www.itr.si/projekti/mind-the-cap 
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Aktualni odprti javni razpisi MKO 

 Javni razpis za Tehnično pomoč čebelarjem 
Rok za prejem ponudb: do zaprtja javnega razpisa. 
Več: http://skrci.me/2XSdn  

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

 Okvirni terminsk načrt objave javnih razpisov za ukrepe 1. in 3. osi PRP 2007-2013 do septembra.  
Povezava: www.program-podezelja.si/images/phocadownload/PRP/PRP_2007-2013/3459_001.pdf  
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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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