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Posle na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje prevzel Franc Bogovič 

Na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje je bila dne 11. 2. 2012 opravljena primopredaja poslov med dosedanjim ministrom, pristojnim za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Dejanom Židanom in novim ministrom, pristojnim za kmetijstvo in okolje, Francem 
Bogovičem. Minister Franc Bogovič  se je v postopku primopredaje seznanil z vsebinami in aktivnostmi, ki potekajo na ministrstvu. Kot 
eno izmed prvih pomembnejših nalog je minister Bogovič  izpostavil aktivnosti povezane z oblikovanjem Skupne kmetijske politike za 
naslednjo finančno perspektivo. Dne 14. 2. 2012 je Minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič  s strani nekdanjega ministra za 
okolje in prostor, Roka Žarnića prevzel še posle s področja okolja. Več: http://skrci.me/6LnVP 

Mag. Židan sklenil mandat ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Minister, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Dejan Židan 10. februarja 2012 zaključil svoj mandat na ministrstvu. 
Na položaj ministra je bil imenovan 5. maja 2010, ko je nasledil ministra dr. Henrika Gjerkeša. Mag. Židan je ob zaključku svojega 
mandata izpostavil, da je ponosen, ker mu je uspelo kmetijstvo in proizvodnjo hrane kot celoto sodržavljanom ponovno prikazati kot 
nekaj lepega in za državo pomembnega. Svoje delo in vizijo bo odslej uresničeval kot poslanec in predsednik Odbora za kmetijstvo, 
gozdarstvo, prehrano in okolje v Državnem zboru RS. 
Več: http://skrci.me/AUHqR 

ARSKTRP: Začetek oddaje zbirnih vlog letos že 27. februarja 

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja nosilce kmetijskih gospodarstev opozarja, da se kampanja oddaje zbirnih vlog za leto 
2012 začne že 27. februarja. Nosilci kmetijskih gospodarstev bodo lahko svoje vloge na Agencijo oddali do 7. maja, zamudniki pa še do 
1. junija 2012. Zbirno vlogo morajo tudi letos vložiti vsi, ki želijo v letu 2012 vlagati zahtevke za kateregakoli od ukrepov kmetijske 
politike, imajo obveznost za izvajanje kmetijsko okoljskih ukrepov (KOP), so zavezanci za izpolnjevanje zahtev navzkrižne skladnosti 
ali pa dajejo v promet živinska gnojila. Več: http://skrci.me/88KnQ 

Oddaja Od njive do mize: Mleko 

Serija oddaj Od njive do mize, ki so nastale v okviru projekta izobraževalnega programa TV Slovenija in Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano RS, želi spodbuditi razmišljanja o prednostih lokalno pridelane hrane. V prvi iz serije oddaj, ki je bila na 
sporedu v ponedeljek, 13. februarja, ob 18.20 na 2. programu Televizije Slovenija, so govorili o mleku in vedno bolj pestri ponudbi 
kakovostnih, ekoloških mlečnih izdelkov, ki jih izdelujejo na slovenskih kmetijah. Ogledate si jo lahko na tej povezavi: 
http://tvslo.si/#ava2.128854843;; 

Vlada je sprejela Poslovni načrt Javnega sklada RS za leti 2012 in 2013 

Vlada Republike Slovenije je 31.1.2012 potrdila sklep, s katerim je sprejela Poslovni in finančni načrt Javnega sklada RS za regionalni 
razvoj in razvoj podeželja za leti 2012 in 2013. Več: http://skrci.me/zXTjK 

Likovno-literarni natecaj: Hrana je vrt za uživanje 

Sodelujte na natečaju  za izdelavo motivacijskih razglednic, ki so namenjene spodbujanju samooskrbe s pridelavo hrane, 
sodelovanju na vrtovih, širjenju znanja o pridelavi zelenjave in sadja in pripravi shrankov. Natečaj je odprt od 16. 1. 2012. Upoštevali 
bomo dela, ki prispejo na naslov društva do vključno torka 21.  februarja 2012.  
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Več: http://www.srce-me-povezuje.si/drustvo-mule/ 

Nacionalna splošna promocijska akcija ribogojskih in ribiških proizvodov 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je pričelo s prvo nacionalno splošno (generično) promocijsko akcijo ribogojskih in ribiških 
proizvodov. Osnovni cilj akcije je izboljšati prepoznavnost ribiških in ribogojskih proizvodov lokalnega iztovora oziroma proizvodnje, 
povečati porabo ribiških in ribogojskih proizvodov na prebivalca ter izboljšati ponudbo ribiških in ribogojskih proizvodov. Izvedba 
promocijske akcije obsega kombinacijo medijskih orodij, med drugim televizijsko in radijsko oglaševanje, zunanje oglaševanje na 
jumbo in manjših plakatih, internetno oglaševanje ter spremljajočih promocijskih aktivnosti (promocijske aktivnosti v izbranih 
gostinskih lokalih in na mestnih tržnicah). Več: http://skrci.me/J7n52 

Slovensko olivno olje bo osem dni na prodaj brez davka 

Tradicionalnim vinskim osmicam se bo aprila v okviru dni olivnega olja in blitve v istrski vasici Padna pridružila tudi prva oljčna osmica. 
Pravica do osmic sega v 16. stoletje, z njo pa so oblasti želele pomagati kmetom preživeti. Tako je bila uvedena osmica, na kateri so 
kmetje - vinogradniki lahko na svoji kmetiji osem dni točili in prodajali višek vina brez davka. 
Več: http://skrci.me/WFpUo 
 

 

:: Na začetek 

 
Organska pridelava hrane – primer s Slovaške 

Slovaško podjetje »Ekotrend Myjava« je prejelo subvencijo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) za projekt 
modernizacije tehnologije za organsko pridelavo hrane v regiji. Subvencijo v višini 106.000 EUR je podjetje porabilo za sofinanciranje 
investicij za izboljšavo produktivnosti njihovega obrata (npr. nakup visoko tehnološke opreme za luščenje organskih žitaric, nakup 
modernega mehanizma, ki zagotavlja manjšo porabo energije pri delovanju lupilne naprave). Na Ekotrendu verjamejo, da nova oprema 
prinaša večjo učinkovitost in manjše stroške ter jim omogoča okolju bolj prijazen način delovanja. Več: http://enrd.ec.europa.eu/en-
rd-library/media-gallery/en/news_031.cfm 

»Zelena Slovenija« v Milanu 

Slovenija se od 10. februarja do 8. marca v Milanu predstavlja s skupno predstavitvijo - SLOVENSKI DNEVI V MILANU z naslovom I FEEL 
SLOVENIA - Cogli il verde (Občuti zeleno). Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije (MKGP) se je v sklopu 
te predstavitve v Milanu predstavilo z dogodkom – »Zelena Slovenija«. Tako se je 10. in 11. februarja odvijala promocija in pokušina 
tradicionalnih, zaščitenih slovenskih proizvodov, ekološko pridelane hrane, vin in zelenega turizma (turistične kmetije). 
Več: www.mkgp.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/946/6901/ 
 

 

:: Na začetek 

 
Semenska knjižica 

Društvo Varuhi semen razvija projekt varovanja biotske pestrosti starih, lokalnih prilagojenih sort kulturnih rastlin in vzpodbuja 
ponovne pridelave teh sort med ljudmi, kar smo poimenovali Semenska knjižnica. Vabljeni k sodelovanju in na predstavitev Semenske 
knjižnice v sredo 29. 2. 2012 ob 18. uri v prostorih Občine Videm, Videm pri Ptuju 54. Več: www.halo.si/aktualno?id=000027411 

Posvet o gozdnih sadežih in drugih nelesnih gozdnih proizvodih 

Kulturno turistični rekreacijski center Radeče v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije, KE Kostanjevica vabijo na posvet o 
gozdnih sadežih in drugih nelesnih gozdnih proizvodih, ki bo v četrtek, 16. 02. 2012, ob 10.00 uri, v Gostilni Žolnir, Krška cesta 4, 
8311 Kostanjevica na Krki. Več: http://skrci.me/Zq2Ov 

Predavanje Hrana je vrt za uživanje 

Predstavitev mednarodnega projekta o spodbujanju pridelave hrane bo v četrtek 16. februar 2012 ob 18 uri v dvorani Center 
Studenec Ig.  S predstavitvijo vas bodo popeljali na vrtove v Nemčijo, Veliko Britanijo in na Irsko. Predavanje je tudi v pomoč vsem, ki 
se še niste vključili v natečaj za motivacijsko razglednico. 
Več: www.srce-me-povezuje.si/drustvo-mule/ 

Predavanje "Gozdni sadeži - vrnitev h koreninam 

Vabljeni na predavanje o pravilnem vedenju v gozdu, o drevesih in njihovih boleznih, o nabiranju gozdnih sadežih in rastlin, ki bo v 
ponedeljek, 20. 2. 2012, ob 11.00 uri v Mladinskem centru Bistrica ob Sotli. Več: http://skrci.me/F6pdn 
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Tradicionalni 19. fašenk v Cirkulanah 

Turistično društvo Cirkulane vabi na tradicionalno 19. pustno povorko, ki se bo odvijala skozi center Cirkulan v soboto, 18. februarja 
2012 s pričetkom ob 10.00 uri. Predstavile se bodo številne značilne haloške maske kot so korant, rusa, "baba deda nosi" in druge. 
Več: www.halo.si/aktualno 

Pregled domačih dogodkov 

16. - 17. 2. 2012 - Strokovni posvet Etnologija in slovenske pokrajine: Gorenjska. Dvorska vas pri Radovljici. Več: skrci.me/4y8EV 
18. 2. 2012 - Tradicionalni fašenk v Cirkulanah. Več: www.halo.si/aktualno 
20. 2. 2012 - Predavanje Gozdni sadeži - vrnitev h koreninam. Bistrica ob Sotli. Več: http://skrci.me/F6pdn 
29. 2. 2012 - Semenska knjižica. Videm. Več: http://www.halo.si/aktualno?id=000027411 

Pregled dogodkov v tujini 

15. - 18. 2. 2012 - Mednarodna konferenca "Lokalni tipični izdelki". Latvija. Več: http://www.vip.kompetences.lv/EN.html 
25. 2. - 4. 3. 2012 - Mednarodni kmetijsko-živilski sejem. Pariz, Francija. Več: en.salon-agriculture.com/ 
7. 3. 2012 - Konferenca"Enhancing innovation and the delivery of research in EU agriculture". Bruselj, Belgija. Več: 
http://ec.europa.eu/agriculture/events/research-conference-2012_en.htm 
27. 3. 2012 - 5. forum za prihodnost kmetijstva (FFA 2012). Bruselj, Belgija. Več: http://www.forumforagriculture.com/ffa_year.php 
 

 

:: Na začetek 

 
Predstavitev končne reforme v času irskega predsedovanja? 

Evropski komisar za kmetijstvo Ciolos je na nedavnem srečanju v Leipzigu ocenil, da bi dogovor o reformi SKP lahko bil predstavljen v 
prvi polovici leta 2013: »Menim, da lahko zaključimo pogajanja v času irskega predsednikovanja EU«. To je sicer pogojeno s tem, da 
bo odločitev o finančnem okvirju EU za 2014 – 2020 sprejeta do konca tega leta. Komisar še ocenjuje, da bi se nerešene tehnične 
zadeve v zvezi z reformo lahko rešile do konca tega poletja, tako da bi nerešena vprašanja v zvezi s politiko lahko bila predstavljena 
do konca danskega predsednikovanja. Več: http://skrci.me/WG7cV 
 

 

:: Na začetek 

 
Aktualni odprti javni razpisi MKGP 

Povezava: www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/ 
 

 

:: Na začetek 

 
Okrogla miza o prihodnosti programa Leader 

V Čebelarskem centru Slovenije na Brdu pri Lukovici je v torek, 14. februarja 2012, potekala okrogla miza, ki jo je organizirala Lokalna 
akcijska skupina (LAS) Srce Slovenije. Namen srečanja je bila predstavitev izvajanja programa za razvoj podeželja v okviru pobude 
Leader ter izmenjava izkušenj za povečanje učinkovitosti lokalnih akcijskih skupin. V razgovoru za okroglo mizo so udeleženci 
izpostavili nekaj dosežkov v prvih petih letih izvajanja programa Leader in povedali, kaj od njega pričakujejo v prihodnje. Na srečanju 
so bili predstavljeni tudi nekateri primeri dobrih praks uspešno izvedenih projektov na območju Srce Slovenije, ki so bili sofinancirani s 
sredstvi Leader. Več: http://skrci.me/TZfrC 

4. javni poziv "LAS Obsotelje in Kozjansko" za izbor projektov za izvajanje LRS 2007-2013 

LAS Obsotelje in Kozjansko objavlja 4. javni poziv »LAS OBSOTELJE IN KOZJANSKO« za izbor projektov za izvajanje Lokalne razvojne 
strategije 2007-2013. Več: http://skrci.me/ep3mW 

Vabilo na Prvo evropsko tržnico lokalnih proizvodov 

Namen Prve evropske tržnice, ki bo potekala od 10. do 12. maja v Le Puy en Velay v Franciji, je promocija in prodaja lokalne hrane. 
Dogodek, ki je del mednarodnega LEADER projekta 2007 - 2013, je priložnost za srečanje lokalnih proizvajalcev hrane iz cele Evrope in 
izmenjavo mnenj, znanj in izkušenj na delavnicah in konferencah na temo lokalnih distribucijskih mrež, kmetijstva in turizma, 
kakovosti izdelkov itd. Prijave sprejemajo do 25. februarja. Več o dogodku: http://skrci.me/Icaq1 
Sodelovanje na dogodku je že potrdil LAS Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom. Za sodelovanje so se odločili 
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zaradi navezave sodelovanja z ostalimi ponudniki lokalnih produktov in predvsem izmenjave izkušenj na tem področju. V Francijo bodo 
poslali 8 ponudnikov, zanima pa jih, ali bo na tem srečanju sodeloval še kakšen LAS iz Slovenije, da se pripravi dobra skupna promocija 
lokalnih produktov. Kontaktna oseba je Aleš Zidar, 031 339 789 ali info@razvoj-podezelja.si. 

Portugalske LAS iščejo partnerje pri TNC projektu s področja turizma 

Tri portugalske in ena španska LAS išejo partnerje pri mednarodnem projektu sodelovanja na področju turizma ("Nature Tourism 
Biennial"). Več: http://skrci.me/xTfqR 
 

 

:: Na začetek 

  
  

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. 
 

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