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Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je objavila obrazce za poročanje 

Obrazci za poročanje so namenjeni poročanju o doseženih ciljih naložbe na posameznih ukrepih PRP 2007-2013. V to obliko poročanja 
niso zajeti tisti prejemniki sredstev, ki vodijo knjigovodstvo po FADN metodologiji, kajti le ti morajo poročati v obliki standardnih 
rezultatov FADN za posamezno koledarsko leto.  
Prejemnik sredstev iz naslova določenega ukrepa je dolžan poročati še 5 obračunskih (koledarskih) let po zadnjem prejemu sredstev 
(začetno leto za obveznost 5-letnega poročanja je leto po zadnjem prejemu sredstev oz. leto po zaključku naložbe iz naslova javnega 
razpisa). Poročilo oz. obrazec za poročanje je potrebno poslati na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 
1000 Ljubljana, in sicer do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.  
Povezava na obrazce za poročanje za leto 2011: http://skrci.me/NfJbb 

Odprta javna razprava o Nacionalnem programu zaščite kranjske čebele v Sloveniji 

Ljubljana, 9. 1. 2012 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vso zainteresirano javnost, da je odprlo javno 
razpravo o Nacionalnem programu zaščite kranjske čebele (Apis mellifera carnica, Pollmann 1879) v Sloveniji. Gre za strateški 
dokument na področju zaščite kranjske čebele, zato je pomembno, da se pri oblikovanju vključi strokovno in širšo javnost.  
Mnenja in stališča lahko posredujete na elektronski naslov gp.mkgp@gov.si do 10. 2. 2012. Program je objavljen na spletni strani 
ministrstva: http://skrci.me/tgbti 
Več: http://www.mkgp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/943/6872/54e44f0920/ 

Brezplačna objava ponudb na portalu Kupujmo domače podaljšana do konca marca 

Na spletnem portalu Kupujmo domače so podaljšali akcijo brezplačnega sodelovanja do konca meseca marca 2012 in vam tako 
omogočili, da brez dodatnih stroškov, z le nekaj minut porabljenega časa, povečate svojo prodajo na kmetiji.  
Spletna stran Kupujmo domače je namenjena slovenskim kmetijam, ki želijo predstaviti široko ponudbo lokalno pridelane hrane, 
izdelkov in storitev, in potrošnikom, ki lahko na enem mestu najdejo kakovostno in pestro ponudbo slovenskih kmetij po vsej Sloveniji.  
Osnovni namen spletne strani Kupujmo domače je pomagati slovenskim pridelovalcem in predelovalcem hrane, da z oglaševanjem prek 
spleta povečajo neposredno prodajo na kmetiji, obenem pa omogočiti slovenskemu potrošniku nakup lokalno pridelane, sveže, pristne 
domače hrane, katere pomen in prednosti se v zadnjem času vse bolj postavljajo v ospredje. 
Več: http://www.kupujmodomace.si/kupdom/novice.jsp?id=128 

KGZS: Z usposabljanjem k uspehu 

»V interesu zbornice in svetovalcev je, da kmetije napredujejo. Dvigniti storilnost kmetij je nuja, naloga svetovalcev pa je motivirati 
kmete za proizvodnjo,« je na 26. tradicionalnem posvetu javne službe kmetijskega svetovanja, ki je potekal konec leta 2011 v Novem 
mestu, poudaril direktor Kmetijsko gozdarske zbornice avstrijske Koroške Hanzi Mikl. Kot možno obliko svetovanja je predstavil delo 
panožnih krožkov, ki jih v Avstriji že vrsto let izvaja njihova zbornica. 
Več: http://www.kgzs.si/GV/Aktualno/V-srediscu/Novica/ArticleId/1422/Z-usposabljanjem-k-uspehu.aspx 
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Dobra kmetijska praksa za zmanjšanje podnebnih sprememb 

Mladi evropski kmetje iščejo načine za trajnostni razvoj proizvodnje hrane, v smislu da bi bila hrana proizvedena z manj emisij 
toplogrednih plinov kot so CO₂, N₂O in CH₄. S tem želijo prihodnjim generacijam zagotoviti podnebju "prijazno" hrano. 
Več: 
http://www.najk.nl/ondernemende-jongeren/projecten-en-activiteiten/projecten/climate-farmers/  
www.najk.nl/fileadmin/najk/user_upload/Bestanden/Climatefarmers_EN1_01.pdf 

Nemčija želi omejiti uporabo antibiotikov v kmetijstvu 

Nemška ministrica za kmetijstvo in potrošnike Ilse Aigner je 10. 1. predstavila predlog zakona, s katerim bi omejili uporabo 
antibiotikov v kmetijstvu. V nemški javnosti je namreč veliko zanimanja zbudila raziskava, ki je pokazala, da vsebujejo piščanci iz 
veleblagovnic bakterije, odporne na antibiotike. 
Več: www.dnevnik.si/tiskane_izdaje/dnevnik/1042501468 

Napovednik Evropskega parlamenta za leto 2012 

V letu 2012 bo EP dobil novega predsednika, poslanci EP pa bodo med drugim obravnavali težave evrskega območja, nevarnosti za 
okolje, stroške mobilnega gostovanja, reformo SKP in šengenska pravila. 
Reforma SKP bo znova na dnevnem redu poslancev EP. Cilj je kmetijstvo napraviti konkurenčnejše in vzdržnejše ter ponovno oživiti 
podeželje. SKP zajema 55 milijard evrov letno oziroma 43 % celotnega proračuna EU. Reforma SKP naj bi začela učinkovati do leta 
2014.  Več: http://www.europarltv.europa.eu/sl/player.aspx?pid=153cd437-80e3-4180-9279-9fbb00a3d87e 
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WWD 2012: “Mokrišča: bogata turistična izkušnja“ 

Datum: nedelja, 29. 1. 2012 ob 9:00 
Kraj: Radenci/Hrastje-Mota/Radenci 
Leto 2012 je mednarodno leto sodelovanja. Ob Muri so poplavni gozdovi in mokrišča, ki jih še ni na zemljevidu mednarodno 
pomembnih mokrišč konvencije Ramsar. Uvrstitev mednje, je cilj pohodov ob Muri, ki jih Tabrih organizira že od leta 2000. Tokrat 
bomo šli ob Muri ob zdravilišču Radenci. Pridruži se nam na pohodu, doživi in spoznaj posebnosti najširšega poplavnega sveta v Srednji 
Evropi! Pohodniki s pohodom opominjamo in želimo, da Mura ostane še naprej brez jezov kot del bodočega mednarodnega biosfernega 
rezervata Evrope pod okriljem UNESCA, Mura - Drava - Donava. 
Več: skrci.me/DPyIe 

Mednarodna konferenca "Lokalno tipični izdelki", Latvija 

Datum: 15. - 18. 2. 2012 
Kraj: Riga in druga mesta v Latviji 
Organizator: Latvijska mreža za razvoj podeželja (Latvian Rural forum) 
Glavni cilj mednarodne konference z naslovom "Lokalni tipični izdelki - trajnostni podporni sistemi za skupnosti v Evropi" (Local 
Identity Product (LIP) – sustainable support systems for communities in Europe) je analizirati obstoječe sheme in mehanizme, ki 
vplivajo na prepoznavnost lokalno tipičnih izdelkov ter kako ti sistemi delujejo v različnih EU državah. Konferenca predstavlja dobro 
priložnost za pridobitev novega znanja in izmenjavo izkušenj na področju lokalne hrane in njenih podpornih sistemov. 
Registracija možna do 22. 1. 2012 
Več: http://www.vip.kompetences.lv/EN.html 

Niz kratkih tečajev "Ključni poudarki za razvoj lokalne skupnosti", VB 

Angleški Inštitut za raziskavo podeželja in lokalnih skupnosti (The Countryside and Community Research Institute) bo v sodelovanju z 
Univerzo Gloucestershirev februarja in marca 2012 izvedel štiri kratke tečaje pod skupnim naslovom "Ključni poudarki za razvoj 
lokalne skupnosti" (Essentials of Community Development). Naslovi posameznih tečajev so: "Trajnostni razvoj lokalne skupnosti", 
"Projekti in partnerstva", Zbiranje in uporaba kakovostnih informacij", "Raziskovanje alternativnih pristopov k trajnostnemu razvoju 
skupnosti".  
Več: http://www.ccri.ac.uk/OtherActivities/ShortCourses/ShortCourses.htm 

Pregled domačih dogodkov 

19. in 20. 4. 2012 - Konferenca VIVUS - konferenca s področja kmetijstva, naravovarstva in hortikulture. Biotehniški center Naklo. 
Več: http://www.bc-naklo.si/index.php?id=1864 
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Pregled dogodkov v tujini 

20. - 29. 1. 2012 - "International Green Week 2012". Berlin, Nemčija. Več: http://www.gruenewoche.de/en/ 
15. - 18. 2. 2012 - Mednarodna konferenca "Lokalni tipični izdelki". Latvija. Več: http://www.vip.kompetences.lv/EN.html 
februar - marec 2012 - kratki tečaji "Ključni poudarki za razvoj lokalne skupnosti". Univerza Gloucestershire, Velika Britanija. Več: 
www.ccri.ac.uk/OtherActivities/ShortCourses/ShortCourses.htm 
27. 3. 2012 - 5. forum za prihodnost kmetijstva (FFA 2012). Bruselj, Belgija. Več: http://www.forumforagriculture.com/ffa_year.php 
10. - 12. 5. 2012 - Prvi evropski sejem lokalnih izdelkov. Le Puy en Velay, Francija. Več: http://skrci.me/68zYo 
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Minister mag. Židan s predstavniki slovenskih kmetijskih organizacij iz zamejstva 

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan je 9. 1. 2011 v Ljubljani sprejel predstavnike slovenskih kmetijskih 
organizacij iz Italije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške. Zahvalil se jim je za preteklo sodelovanje in izpostavil pomen njihovega 
zavedanja o kmetijstvu kot pomembnem delu življenja in njihovega aktivnega delovanja na področju proizvodnje hrane.  
Minister je na srečanju poudaril pomen povečanega zavedanja na področju sektorja proizvodnje hrane in opozoril na nekatere 
aktivnosti, ki jih v zvezi s tem vodi ministrstvo na področju zaščite kmetijskih zemljišč in promocije potrošnje hrane iz lokalne bližine. 
Več: www.mkgp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/943/6873/15b2323dd7/ 

Konferenca »Skupni strateški okvir: dodajanje vrednosti razvoju podeželja?«, Bruselj 

Poročilo s konference »Skupni strateški okvir: dodajanje vrednosti razvoju podeželja?«, ki je potekala 22. novembra 2011 v Evropskem 
parlamentu v Bruslju, vsebuje analizo Skupnega strateškega okvirja in njegove potencialne vplive na evropsko politiko razvoja 
podeželja na podlagi omenjene konference oz. debate. 
Povezava na dokument: http://drustvo-podezelje.si/files/PRePlet/dokumenti/CSF_Rural_%20Development.pdf 
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Forum: Prihodnost kmetijstva v Evropi  

Gostje EuroparlTV so poslanci EP in belgijski kmetje, ki razgreto razpravljajo o tem, kam bodo reforme skupne kmetijske politike 
pripeljale evropsko kmetijstvo. 
Povezava: http://www.europarltv.europa.eu/sl/player.aspx?pid=24c19944-ad54-42d6-8dc6-9f9c00c06a96 
  

Ocena učinkov reforme SKP na slovensko kmetijstvo 

V okviru strokovno-raziskovalne podpore pri spremljanju in oceni učinkov reforme kmetijske politike je za Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano izvedena študija z naslovom Ocena učinkov reforme SKP na slovensko kmetijstvo. Avtorji študije so dr. Erjavec, 
dr. Rednak in dr. Volk.  
Povezava: http://skrci.me/dUHzl 
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Javni razpis za ukrep 322 - Obnova in razvoj vasi 

Datum objave: 06.01.2012 
Datum zaključka: 25.02.2012 
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 322 Obnova in razvoj vasi v okviru PRP 2007-2013. 
Razpisana sredstva: 6.000.000 EUR 
Več: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1015 

Javni razpis za ukrep 323 - Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja 

Datum objave: 06.01.2012 
Datum zaključka: 25.02.2012 
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Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 323 Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja v 
okviru PRP 2007-2013. 
Razpisana sredstva: 3.000.000 EUR 
Več: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1016 

Javni razpis za ukrep 113 - Zgodnje upokojevanje kmetov za leto 2012 

Datum objave: 06.01.2012 
Predmet podpore javnega razpisa je izplačilo sredstev v obliki rente upravičencu, ki je nepreklicno prenehal opravljati kmetijsko in 
gozdarsko dejavnost in kmetijo lastniško prenesel na mladega prevzemnika. 
Razpisana sredstva: 600.000 EUR 
Več: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1017 
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Grška LAS išče partnerje za sodelovanje pri projektu PROAGRITOUR II 

Grška LAS (Aitoliki development agency s.a.) išče partnerja pri transnacionalnem projektu sodelovanja, ki temelji na rezultatih 
projekta PROAGRITOUR/INNOREF/INTERREGIIIC/EAST, na podlagi katerega je bila ustvarjena prva blagovna znamka na področju 
alternativnega turizma. 
Več: skrci.me/Q503O 

LAS Mežiške doline: pripravljen NIP 2012 

LAS Mežiške doline je konec decembra 2011 na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano oddala Načrt izvedbenih projektov za 
leto 2012. LAS Mežiške doline je jeseni objavila 4. javni poziv za nabor projektnih predlogov za uvrstitev v načrt izvedbenih projektov 
v letu 2012. Na javi poziv je prispelo 18 projektnih predlogov, Upravni odbor LAS Mežiške doline pa je na podlagi ocen strokovne 
komisije odločil, da se v NIP 2012 uvrsti 10 projektov, ki bodo prejeli finančno podporo iz ukrepa LEADER.  
Skupna vrednost projektov znaša dobrih 206.000 €, podpora iz ukrepa LEADER za te projekte pa je predvidena v višini 118.306 €. 
Preostala sredstva za izvedbo projektov zagotovijo prijavitelji sami.  
Več: www.las-md.si/index.php 
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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, gozdarstvo in prehrano. 
 

Povezave v kazalu v programu Lotus Notes delujejo zgolj v verziji 8.0 ali novejše. 
Odjava iz e-novic. 
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