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Razprava o prehranski varnosti 

V torek je v Domţalah potekala razprava z naslovom »Prehranska varnost je globalni in slovenski izziv«. Razprava je bila tudi uradna 
uvodna predstavitev kongresa Evropskega zdruţenja agrarnih ekonomistov (EAAE), ki bo potekal konec avgusta prihodnje leto v 
Ljubljani. Minister Ţidan je v svojem nagovoru uvodoma poudaril pomembnost prilagajanja na podnebne spremembe, ki vsak dan oz. 
vsako leto bolj krojijo usodo ljudi in seveda tudi usodo pridelave hrane.  
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v skladu z načeli trajnostnega razvoja kmetijstva, aktivno pristopa k uresničevanjem strateških 
ciljev razvoja slovenskega kmetijstva in ţivilstva. Tak primer je nov Program razvoja podeželja, ki k problematiki celotnega razvoja 
podeţelja pristopa celovito. Za ta program je v prihodnji finančni perspektivi na voljo 1,1 milijarde evrov. V tem dokumentu so cilji 
jasno definirani: znanje in inovacije, produktivnost in dodana vrednost, naravni viri in zelena delovna mesta.  
Več: http://skrci.me/JZfYK 
 

Regionalni forum o evropski poti in sredstvih za razvoj Slovenije 

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji v sodelovanju s Slovensko tiskovno agencijo in Občino Ljutomer vabi na 

Regionalni forum za razpravo: Evropske poti in sredstva za razvoj Slovenije, ki bo v Ljutomeru, v petek, 29. novembra ob 10. uri, na 

njem pa bodo kot govorniki sodelovali: 
- Zofija Mazej Kukovič, evropska poslanka (SDS/ELS); 
- Ivo Vajgl, evropski poslanec (Zares/ALDE); 
- mag. Dejan Ţidan, minister za kmetijstvo in okolje Vlade Republike Slovenije; 
- Goran Šoster, direktor Prleške razvojne agencije. 
Glavna tema pogovora bo regionalni razvoj, predvsem moţnosti črpanja sredstev v finančni perspektivi 2014–2020, ter s 
tem povezana vprašanja sprejemanja odločitev v Sloveniji in EU. Poudarek bo na prednostnih razvojnih projektih za 
podeţelje za Prlekijo in Prekmurje. 
Več: http://skrci.me/GfNG0 
 

Preverjanje izpolnjevanja obveznosti mladih prevzemnikov kmetij 

Konec januarja 2014 se bo izteklo petletno obdobje obveznosti za prve upravičence, ki so v začetku leta 2009 prejeli odločbo o 
odobritvi nepovratnih sredstev iz naslova Programa razvoja podeţelja 2007-2013, za ukrep 112 – Pomoč mladim prevzemnikom 
kmetij za leti 2008 in 2009 (2. javni razpis). Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeţelja je začela s preverjanjem izpolnjevanja 
petletnih obveznosti, ki so jih upravičenci dolţni izvajati v skladu z odločbo o dodelitvi sredstev. Agencija bo pred iztekom petletne 
obveznosti vse upravičence pisno pozvala, da pošljejo dokazila o izpolnjevanju razvojnih ciljev, ki so jih navedli v svoji vlogi. Vsi 
pozvani upravičenci se morajo na poziv Agencije odzvati in v predpisanem roku na Agencijo poslati zahtevana dokazila. Neodziv na 
omenjeni poziv se bo štel za kršitev obveznosti iz odločbe. Več: http://skrci.me/ubz0y 
 

LAS Posavje: projekt Najboljše z Rake - Raška č'bula 

Projekt Najboljše z Rake - Raška č'bula se izvaja pod okriljem LAS Posavje in je 85% financiran s sredstvi Leader. Nosilec in pobudnik 
projekta je Turistično društvo Lovrenc Raka, ki je s tem projektom predvsem ţelelo obuditi in razširiti zanimanje po raški čebuli, ji 
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povrniti nekdanji sloves in jo, potem ko je ţe skoraj izginila, znova začeti pridelovati. Alojz Kerin, predsednik TD-ja Lovrenc Raka o 
tem projektu pravi: "Želimo, da se čebula izoblikuje taka, kot je nekoč že bila tukaj na Raki - s svojstvenimi značilnostmi in tudi z 
značilno obliko, ki ji jo daje ta težka raška zemlja. V drugem delu pa želimo proizvodnjo čebule na Raki povečati in jo dopolniti z 
drugimi produkti." Poleg turističnega društva so se projektu pridruţila tudi druga društva in gostinci v kraju. V gostilni Tratnik ţe zdaj 
pripravljajo vrsto jedi iz raške čebule, iščejo pa tudi nove recepte in ideje. Robert Tratnik pravi, da ima raška čebula bolj sladek okus 
in pri kuhanju popolnoma razpade. Več: www.rtvslo.si/lokalne-novice/raska-c-bula-najboljse-z-rake/323508  
 

LAS Srce Slovenije obiskala LAS Loško pogorje 

Razvojni center Srca Slovenije je sredi novembra za člane Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije organiziral strokovno ekskurzijo - 
ogled dobrih praks razvoja podeţelja v Poljanski dolini na Gorenjskem. S ciljem sodelovanja in izmenjave izkušenj in dobrih praks so 
obiskali LAS Loško pogorje. Ogledali so si nekatere uspešno izvedene projekte iz programa Leader npr. iz projekta "Okusi loškega 
podeţelja" so obiskali gostilno Sedmica v Gorenji vasi, iz projekta "Bogatstvo babičine skrinje" so obiskali Center domače in umetnostne 
obrti v Škofji Loki. V okviru strokovne ekskurzije so obiskali tudi Kmetijo in sirnico Pustotnik v Gorenji vasi, kje so si ogledali tudi novo 
odprti Center sirarstva in kulinarike, v katerem izdelujejo kar 70 izdelkov iz kravjega, ovčjega in kozjega mleka. Več: 
http://www.razvoj.si/las/?lng=sl&t=aktualno&id=1775 
 

Slovenski med je 19. zaščiteni slovenski proizvod v EU 

Evropska komisija je prejšnji teden v Uradnem listu EU objavila registracijo Slovenskega medu, ki je ţe 19. slovenski proizvod, ki je 
registriran pri Evropski komisiji. Pod imenom Slovenski med se lahko prodaja akacijev, lipov, kostanjev, hojev, smrekov, cvetlični ali 
nektarni med in gozdni ali manin med. Za Slovenski med so značilne visoke kakovostne zahteve, saj vsebuje manj kot 18,6 % vode ter 
vsebnost HMF manjšo kot 15 mg/kg. Podnebnim in pašnim razmeram, značilnim za Slovenijo, se je skozi tisočletja še posebej 
prilagodila kranjska čebela. Slovenija je izvorno območje kranjske čebele, zato je ena izmed posebnosti Slovenskega medu tudi, da je 
pridelan na območju, kjer se čebelari izključno s kranjsko čebelo. Uspešno čebelarjenje v Sloveniji je ţe od nekdaj temeljilo na 
dobrem poznavanju čebel in domiselni tehniki čebelarjenja. Med, pridelan v Sloveniji, je ţe od nekdaj visoko cenjen med potrošniki, 
saj jim zagotavlja visoko kakovostno ţivilo znanega porekla. Več: http://skrci.me/jxnH3 
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Objavljen delovni program Obzorje 2020 

Evropska komisija je objavila osnutek delovnega programa Obzorje 2020. Prvi razpisi znotraj programa Obzorje 2020 bodo vključevali 
številne priloţnosti za podporo inovativne pristope v kmetijstvu in podporo podeţelskim regijam skozi mednarodne projekte, ki bodo 
potekali v okviru razpisov SFS (Sustainable Food Security) in ISIB (Innovative, Sustainable and Inclusive Bioeconomy). 
Več: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-documents 
 

Začenja se Mednarodno leto družinskega kmetovanja 2014 

Zdruţeni narodi so prejšnji teden v New Yorku z uradnim otvoritvenim dogodkom obeleţili začetek Mednarodnega leta druţinskega 
kmetovanja 2014. Cilj mednarodnega leta druţinskega kmetovanja je ponovno postaviti druţinsko kmetovanje v središče kmetijskih, 
okoljskih in socialnih politik nacionalnih načrtov s prepoznavanjem pomanjkljivosti in priloţnosti, s čimer bi naredili premik k bolj 
enakovrednemu in uravnoteţenemu razvoju. 
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje bo aktivno sodelovalo v Mednarodnem letu druţinskega kmetovanja. V naslednji finančni perspektivi 
2014 - 2020 bomo tako posebno pozornost posvečali razvoju druţinskih kmetij, saj se zavedamo njihovega pomena za pridelavo 
kakovostne in varne hrane, ohranjanje biotske raznovrstnosti in kulturne krajine, druţinske kmetije pa imajo pomembno vlogo tudi s 
socialnega vidika ter ohranitve vitalnega podeţelja. 
Več: http://skrci.me/kHiEO 
 

Evropska komisija išče evalvatorje projekta Obzorje 2020 

Evropska komisija vabi k sodelovanju evalvatorje za projekte znotraj programa Obzorje 2020. Komisija namerava razširiti bazo 
podatkov s pomočjo evalvatorjev, ki imajo izkušnje na projektih, kjer sta zdruţena znanstveno in praktično znanje. 
Več: http://skrci.me/AU0nm 
 

Razpis za "Land and Soil Management award" 2013/14 

Evropsko zdruţenje lastnikov zemlje (ELO) pod okriljem Evropske komisije in drugih partnerjev razpisuje nagrado za "Land and Soil 
management" 2013/14. Namen razpisa je spodbuditi razvoj novih konceptov zaščite zemlje ter poudariti pomembnost zemlje v 
povezavi s kmetijstvom in okoljevarstvom. 
Nagrada znaša 5.000 €, prijavite pa se lahko do 31. 12. 2013. 
Več: europeanlandowners.us5.list-manage1.com/track/click?u=7e5f446a883c6b513832bd781&id=5543fca890&e=79c205610b 
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Lokalna kakovost: Dnevi odprtih vrat 

V okviru kampanje lokalne hrane "Preverimo lokalno kakovost" bodo to soboto in nedeljo, 29. in 30. 11. 2013 od 9.00 - 20.00 vrata 
odprli Zakladi doline Mirne (ZKD), Slovenska vas 11 b, Šentrupert. ZKD organizira kmečko trţnico z lokalnimi ponudniki pridelkov in 
izdelkov. Več: http://lokalna-kakovost.si/dnevi_odprtih_vrat/ 
 

Odprtje prostora za trženje podeželskih izdelkov Vipavske doline FALADUR 

LAS Zg. Vipavske doline in Komen. Krasa vabi na odprtje novega prostora za trţenje podeţelskih izdelkov Vipavske doline “FALADUR”, 
ki bo v soboto, 30. novembra ob 19.00 uri. Ureditev FALADURJA, ki se nahaja tik ob Mladinskem hotelu Ajdovščina, sodi v sklop 
aktivnosti čezmejnega projekta SOLUM, ki je sofinanciran s sredstvi Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 in 
nacionalnimi sredstvi.  
Več: www.drustvo-podezelje.si/files/PRePlet/dokumenti/2013/solum_szj.pdf 
 

LAS Društvo za razvoj podeželja Zasavje: Prihodnost zasavskega podeželja 

LAS Društvo za razvoj podeželja Zasavje vabi vse zainteresirane za načrtovanje razvoja zasavskega podeţelja, na srečanje na temo 
Prihodnosti zasavskega podeţelja, ki bo v sredo, 4. decembra 2013 ob 16.00, v prostorih EVJ centra Kisovec. Na srečanju bo govora o 
dosedanjem delu LAS in izvajanju programa LEADER. Pregledali boste projekte, ki so bili izvedeni ali se še izvajajo in izpostavili 
najboljše. Po kratki predstavitvi okvirnih usmeritev v prihodnjem programskem obdobju bo govora o idejah in projektih, s katerimi 
boste gradili prihodnji razvoj zasavskega podeţelja. Več: http://www.las-zasavje.si/news.php 
 
 

Vanekovi ekološki večeri 

Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija in Zveza ekoloških gibanj Slovenije nadaljujeta z organizacijo »Vanekovih ekoloških večerov«, v 
sklopu katerih bo v petek, 29. novembra v Petanjcih potekala okrogla miza, ki se je bo udeleţil minister za kmetijstvo in okolje mag. 
Dejan Ţidan. Več: www.dr-siftar-fundacija.org/2011/09/5-vanekov-ekoloski-vecer/ 
 

11. Znanstvena konferenca Pomurske akademsko-znanstvene unije 

V Murski Soboti se bo 29. in 30. novembra odvijala 11. Znanstvena konferenca Pomurske akademsko-znanstvene unije (PAZU) pod 
nazivom "Pomurska akademija Pomurju: Zdravo Pomurje za zdrav razvoj".  Konference se bo udeleţil tudi minister za kmetijstvo in 
okolje mag. Dejan Židan, ki bo sodeloval v prvem sklopu konference, in sicer na okrogli mizi z naslovom »Zdravo Pomurje za zdrav 
razvoj«, na kateri bodo udeleţenci razpravljali o zdravem okolju, pridelavi in predelavi hrane, vplivu teh dejavnikov na zdravje in 
zagotavljanje pogojev zdravega ekonomskega razvoja.  
Več: www.pazu.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=15&id_informacija=254 
 

Pregled dogodkov 

29. november - Regionalni forum o evropski poti in sredstvih za razvoj Slovenije. Ljutomer. Več: http://skrci.me/GfNG0 
29. in 30. november - Lokalna kakovost: dnevi odprtih vrat. Več: http://lokalna-kakovost.si/dnevi_odprtih_vrat/ 
29. in 30. november - 11. Znanstvena konferenca Pomurske akademsko-znanstvene unije. Murska Sobota. Več: 
www.pazu.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=15&id_informacija=254 
29. november - Konferenca - Družinsko kmetovanje. Bruselj. Več: http://ec.europa.eu/agriculture/events/family-farming-
conference-2013_en.htm  
29. november - Vanekovi ekološki večeri. Petanjci. Več: www.dr-siftar-fundacija.org/2011/09/5-vanekov-ekoloski-vecer/ 
30. november- Odprtje prostora za trženje podeželskih izdelkov Vipavske doline FALADUR. Ajdovščina. Več: www.drustvo-
podezelje.si/files/PRePlet/dokumenti/2013/solum_szj.pdf 
11. in 12. december - Madi in mladi kmetje. Bruselj. 
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Izvajanje ukrepov osi 2 iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2007-2013 v letu 2014 

EU predpisi za razvoj podeţelja za programsko obdobje 2014-2020 še niso sprejeti, zato se bo v letu 2014 nadaljevalo z izvajanjem 
ukrepov osi 2 iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013. S tem v zvezi Ministrstvo za kmetijstvo in okolje pripravlja 
uredbo, ki bo urejala plačila za ukrep izravnalnih plačil za območja z omejenimi moţnosti za kmetijsko dejavnost in kmetijsko okoljske 
podukrepe (podukrepi KOP) v letu 2014 in bo predvidoma sprejeta do konca tega leta. Upravičenci, ki so zaključeno petletno 
obveznost izvajanja podukrepov KOP v letu 2012 podaljšali za dve leti in upravičenci, ki se jim petletna obveznost za izvajanje 
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podukrepov KOP zaključi z letom 2013, lahko v letu 2014 obveznost izvajanja podukrepov KOP podaljšajo še za eno leto. Podaljšati bo 
mogoče le celotno obveznost. Več: http://skrci.me/wTPTS 
  

 

:: Na začetek 

 

Aktualni odprti javni razpisi MKO 

 2. javni razpis ukrep 132 Podpora kmetijskim gospodarstvom, ki sodelujejo v shemah kakovosti hrane  
Rok za prejem ponudb: odprt 
Več: www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1114  

 Javni razpis za ukrep predelava in trženje  
Rok za prejem ponudb: do zaprtja javnega razpisa 
Več: www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1105  

 Javni razpis za Tehnično pomoč čebelarjem 
Rok za prejem ponudb: do zaprtja javnega razpisa. 
Več: http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1088  
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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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