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4. redna seja Vlade RS 

Vlada RS je na 4. redni seji 29. 2. za vršilko dolžnosti generalne sekretarke na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje s 1. 3. 2012 
imenovala Polonco Drofenik, in sicer do imenovanja generalnega sekretarja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za 
šest mesecev. Več: http://skrci.me/JOVwG 

Državni sekretar Ravnik v Bruslju o prihodnosti neposrednih plačil 

V organizaciji Ministrstva za kmetijstvo in okolje je v Bruslju 28. 2. 2012 potekal seminar o prihodnosti neposrednih plačil in potrebni 
prožnosti pri izvajanju na ravni posameznih držav članic EU. V uvodnem nagovoru je državni sekretar Branko Ravnik izpostavil, da je za 
Slovenijo ključno, da se pri reformi neposrednih plačil upošteva značilnosti posameznih držav članic in najde take rešitve, ki bodo 
omogočile trajnostni razvoj kmetijstva na celotnem območju EU. 
Več: http://skrci.me/RBC7M 

3. redna seja Vlade RS 

Vlada RS se je na 3. redni seji 23. 2. seznanila z informacijo o posledicah škode na kmetijskih zemljiščih zaradi močnega vetra - burje 
v februarju 2012 na območju Vipavske doline in s predlogi ukrepov. Vlada je izvajalcu javne službe upravljanja hidromelioracijskih 
sistemov, Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS (sklad) naložila, da nemudoma pristopi k izbiri izvajalcev in izvedbi odstranitve 
zemljine iz hidromelioracijskih jarkov na območju Vipavske doline. Sredstva za izvajanje del bo zagotovilo Ministrstvo za kmetijstvo in 
okolje s proračunske postavke za zemljiške operacije. Več: http://skrci.me/GAum5 

Posvet o o Nacionalnem programu zaščite kranjske čebele v Sloveniji 

Posvet o Nacionalnem programu zaščite kranjske čebele v Sloveniji, ki ga je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje organiziralo skupaj s 
Čebelarsko zvezo Slovenije (ČZS), je potekal 22. 2. 2012 na Brdu pri Lukovici. Prvi glavni cilj nacionalnega programa je ohranitev 
pasemske čistosti kranjske čebele ob ohranitvi obstoječe diverzitete, drugi pa ohranitev enakomerne in zadostne poseljenosti čebeljih 
družin po vsej Sloveniji. Prisotni na posvetu so se strinjali, da program pomeni korak v pravo smer in da ga za ohranitev kranjske 
čebele potrebujemo, vendar pa še vedno ostajajo deljena mnenja o tako imenovanih ekotipih in prostem pretoku genskega materiala v 
luči ohranitve biodiverzitete kranjske čebele. Več: http://skrci.me/UNZZI 

SDE ponuja brezplačno evalvacijsko podporo društvom 

Slovensko društvo evalvatorjev se je odločilo, da po svojih sicer omejenih močeh, vendar pa zavzeto, slovenskim društvom, nevladnim 
organizacijam in drugim neprofitnim organizacijam civilne družbe, vključno z neformalnimi pobudami, ponudi možnost brezplačne 
evalvacijske podpore. Namen podpore je prispevati k zmanjšanju potrebnih naporov v vrednotenje (projektov, organizacij, programov) 
in obenem poskrbeti, da bo vrednotenje imelo koristne učinke za organizacije, ki ga izvajajo. Več: www.sdeval.si/Objave/Damo-
zastonj.html 
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ENRD izdal publikacije treh tematskih delovnih skupin 

Evropska mreža za razvoj podeželja je izdala brošure s povzetki ugotovitev tematskih delovnih skupin: 
Določanje področnih posebnosti in potreb v programih razvoja podeželja (TWG1): http://skrci.me/x3cRC 
Povezave med kmetijstvom in širšim kmetijskim gospodarstvom (TWG2): http://skrci.me/0TPwV 
Javne dobrine in javno posredovanje (TWG3): http://skrci.me/hAUD5 

ELARD objavil 14. številko svojega glasila 

Aktualna številka ELARD-ovega glasila je na voljo na njihovi spletni strani: www.elard.eu/ 
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Konferenca Mreže NVO osrednje Slovenije (Ljubljana) 

Konferenca Mreže NVO osrednje Slovenije bo v torek, 6. marca 2012, ob 16. uri v konferenčno dvorano Ministrstva za pravosodje in 
javno upravo, Langusova 4, Ljubljana. Mreža NVO osrednje Slovenije nastaja kot odgovor na potrebe po povezovanju med NVO v regiji 
in sooblikovanju razvoja naše regije. Poglavitni namen mreže je povezovanje in usklajevanje NVO v regiji na področju razvojnih 
vprašanj 26-ih občin Osrednjeslovenske regije.  
Več: http://skrci.me/viNsY 

Predstavitev dobrih in slabih praks v turizmu (Pivka) 

LAS Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom organizira predavanje na temo Predstavitev dobrih in slabih praks v 
turizmu na področju Evropske unije, namenjeno turističnim ponudnikom. Predavanje bo na Šobčevi domačiji na Kalu pri Pivki v 
torek, 6. 3. 2012 ob 17,00 uri. Več: http://skrci.me/SeaW5 

EMRP delavnica "Nov sistem monitoringa in vrednotenja SKP" (Bruselj) 

Skupna delavnica za člane Evropske mreže za razvoj podeželja (EMRP) in Rural Development Evaluation Expert Committee (ExCo) o 
novem sistemu monitoringa in vrednostenja SKP bo potekala 14. in 15. marca v Bruslju. 
Več: http://skrci.me/cnZFO 

4. mednarodni sejem Agrotravel (Poljska) 

4. mednarodni sejem podeželskega in kmečkega turizma AGROTRAVEL bo potekal od 20. do 22. aprila 2012 v kraju Kielce na 
Poljskem. Gre za največji, raznoliki, živahen sejem na Poljskem, ki se ga udeležjejo predstavniki LAS, združenj kmečkega turizma ipd. 
Na njem se med drugim predstavljajo privlačne ponudbe počitnic na podeželju, lokalna hrana. Več: http://agro.travel/en 

3. Mednarodni kongres podeželskega turizma (Osijek) 

Tretji mednarodni kongres podeželskega turizma bo letos med 23. in 26. majem v Osijeku na Hrvaškem. V sklopu programa bodo tudi 
predstavitve primerov dobre prakse in okrogla miza "Quo vadis podeželski turizem?". Kongres je namenjen vsem, ki se neposredno ali 
posredno ukvarjajo s tematiko podeželskega turizma: od samih akterjev oziroma lastnikov vaških gospodinjstev in podjetnikov v 
podeželskem turizmu, obstoječih in potencialnih; strokovnih združenj, zadrug; vladnih in nevladnih organizacij; mednarodnih 
organizacij, znanstvenih institucij. 
Več: www.kongres-seoskog-turizma.org/ 

Pregled domačih dogodkov 

6. 3. 2012 - Konferenca Mreže NVO osrednje Slovenije. Ljubljana. Več: http://skrci.me/viNsY 
6. 3. 2012  - Predstavitev dobrih in slabih praks v turizmu. Pivka. Več: http://skrci.me/SeaW5 
9. 3. 2012 - 2. seja Usmerjevalne skupine Mreže za podeželje. Ljubljana 
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 

Pregled dogodkov v tujini 

1. 3. 2012 - Okrogla miza: Ozelenitev SKP, win-win partnerstva za kmetovalce in okolje. Pariz. Več: http://skrci.me/cchp4 
2. - 3. 3. 2012 - Specializiran sejem za neposredno trženje kmečkih izdelkov. Wieselbourg, Avstrija. Več: www.messewieselburg.at/ 
7. 3. 2012 - Konferenca "Enhancing innovation and the delivery of research in EU agriculture". Bruselj, Belgija. Več: 
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http://ec.europa.eu/agriculture/events/research-conference-2012_en.htm 
14. in 15. 3. 2012 - ENRD: Monitoring and evaluation for the CAP post-2013. Bruselj. Več: http://skrci.me/cnZFO 
26. 3. 2012 - Okrogla miza o reformi SKP v sklopu Foruma o prihodnosti kmetijstva 2012. Bruselj. Več: 
www.amiando.com/OPERA6Roundtable.html?page=667416#EventRegistrationPanel 
27. 3. 2012 - 5. forum za prihodnost kmetijstva (FFA 2012). Bruselj, Belgija. Več: http://www.forumforagriculture.com/ffa_year.php 
3. - 4. 4. 2012 - SAC-SEPA Conference. Edinburg, Škotska. Več: 
www.sac.ac.uk/research/projects/landeconomy/featured/sacsepaconf/ 
27. - 28. 4. 2012 - ENRD: Local development strategies and Co-operation: Key Approaches to Local Development. Bruselj. Več: 
http://skrci.me/0wsNT 
23. - 26. 5. 2011 - 3. Mednarodni kongres podeželskega turizma. Osijek, Hrvaška. Več: www.kongres-seoskog-turizma.org/ 
 

 

:: Na začetek 

 

Predlagana ozelenitev SKP: le majhen napredek 

Nizozemska agencija PBL je objavila kratko analizo predloga Evropske komisije o "ozelenitvi SKP". Ugotovitve analize so, da je vpliv 
predlaganih "zelenih" meril SKP za trajnostni razvoj kmetijstva relativno majhen. Države članice morajo dodeliti 30 % sredstev iz 
njihovega proračuna Stebra 1 tem merilom oziroma skupaj 13 milijard evrov letno. "Zelena" merila bi lahko bila učinkovitejša s 
prilagoditvijo ekološko usmerjenih področij lokalnim razmeram in s promocijo ureditve zelene infrastrukture. Več: 
http://skrci.me/JVZiS 

Italija in Francija: skupni temelji za skupno politiko 

Po predstavitvi skupnih stališč z Nemčijo in Španijo je Francija predstavila še svoja skupna stališča glede reforme SKP z Italijo. Glavni 
zaključek srečanja med italijanskim in francoskim kmetijskim ministrom 30. 1. na sedežu italijanskega ministrstva je bil, da "lahko 
potrdijo obstoj skupnih pogledov na reformo Skupne kmetijske politike".  
Več: http://skrci.me/QnwiI 
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Zaprtje javnega razpisa za komasacije in agromelioracije 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS obvešča vse upravičence, da je 28. 2. 2012 ob 24. uri zaprl III. javni razpis za ukrep 125 – 
»Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva, podukrep št. 1: komasacije in agromelioracije« 
iz Programa razvoja podeželja (PRP) 2007–2013. Več: skrci.me/sWNVQ 

Aktualni odprti javni razpisi MKGP 

Povezava: www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/ 
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EMRP srečanje: Lokalne razvojne strategije in sodelovanje (Bruselj) 

Evropska mreža za razvoj podeželja (EMRP) bo 27. in 28. aprila 2012 v Bruslju organizirala dvodnevni seminar na temo Lokalne 
razvojne strategije LEADER za predstavnike lokalnih akcijskih skupin, člane Leader pododbora in predstavnike EU organizacij z 
namenom poglobitve sodelovanja kot kjučnega orodja pri spodbujanju razvoja podeželja. Evropska Komisija krije za predstavnike LAS 
stroške letalske karte. Iz Slovenije se lahko udeležijo štirje predstavniki LAS-ov. Vsi LAS-i z interesom naj čimprej ali najkasneje do 7. 
3. 2012 sporočijo svoje kontakte in kontakte predstavnika na elektronski naslov: mreza-podezelje.mkgp@gov.si.   
Več: http://web.aimgroupinternational.com/2012/ENRDLeader2012/ 

Švedska LAS išče partnerje pri TNC projektu s področja obnovljive energije 

 
Švedska LAS Gotland (eden največjih otokov v Baltskem morju) išče zainteresirane slovenske LAS za sodelovanje pri TNC projektu v 
zvezi z obnovljivo energijo in diverzifikacijo mikro podjetništva. Zanima jih, ali imajo slovenske LAS izkušnje z obnovljivimi viri 
energije (rešitve manjšega obsega), kot so npr. solarni paneli, bioplin, vetrni mlini, energija valov, mikro hidroelekrarne itd. 
Kontakt:  
Hans-Olof Stålgren (Švedska nacionalna mreža za razvoj podeželja): hans-olof.stalgren@jordbruksverket.se 
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direktno: Olof Berglund tel +46-498-215175, mobile +46-70-5767187, berglund.olof@telia.com  

Mnenje Evropskega računskega sodišča o novih uredbah 

Mnenje Evropskega računskega sodišča o novih uredbah je izdano v Uradnem glasilu Evropske unije. Več o metodi Leader je zapisano v 
členih od 28. do 31. Več: http://skrci.me/pYXSV 

LAS Srce Slovenije se predstavlja predstavnikom ministrstva za kmetijstvo iz Bolgarije 

V februarju in marcu na območju Slovenije, Avstrije in Italije potekajo obiski predstavnikov bolgarskega ministrstva za kmetijstvo in 
njihove agencije za kmetijske trge na temo spoznavanja pristopov pri izvajanju 4. osi Programa razvoja podeželja (os Leader) v 
posameznih državah. Na pobudo organizatorja obiskov, podjetja Oikos, se obiskovalcem iz Bolgarije kot slovenski primer dobre prakse 
predstavlja Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije.  
Več: www.razvoj.si/las/?lng=sl&t=aktualno&id=1169 

LAS Obsotelje in Kozjansko: Uspešno zaključena še zadnja dva projekta iz LIN 2010 

V okviru Letnega izvedbene načrta za leto 2010 sta bila uspešno zaključena še zadnja dva projekta in sicer: »Predstavitev delovanja 
Društva kmetic Ajda« (prijavitelj: Društvo kmetic Ajda) in »Razvoj turizma v zidanicah na Obsotelju in na Kozjanskem« (prijavitelj: 
Občina Šmarje pri Jelšah). Več: http://skrci.me/YBR9h 
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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. 
 

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