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Anketa o uporabnosti spletne strani Programa razvoja podeželja RS 2007-2013  

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje želi posodobiti spletno strani Programa razvoja podeželja RS 2007-2013 (http://skrci.me/brRyt), 
ki bi bila uporabnikom prijaznejša in bi jim nudila ustrezne informacije s področja črpanja sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja. V ta namen smo izdelali kratko anketo, s katero želimo pridobiti mnenje javnosti in nato oblikovati pregledne 
spletne strani za uporabnike. Povezava do kratke spletne ankete: http://www.1ka.si/a/14501  
Hvala za klik! 

Minister Bogovič predstavil rebalans proračuna za 2012 

Minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič je na novinarski konferenci predstavil rebalans proračuna za leto 2012 na področju 
kmetijstva in okolja. Proračun Ministrstva za kmetijstvo in okolje se z rebalansom v 2012 zmanjšuje za dobrih 11,6 milijona evrov, na 
dobrih 544,6 milijona evrov. Minister je ob tem dejal, da je zaradi ostrih finančnih razmer področje kmetijstva in okolja v Sloveniji 
pred možnostjo kreativnega preboja. Več: http://skrci.me/LxKqh 

Slovenija na poti doseganja kjotskih ciljev 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje - Agencija RS za okolje je objavila podatke o emisijah toplogrednih plinov za leto 2010. Slovenija bo 
tako za obdobje 2008 - 2011 (ob upoštevanju ponorov) dosegla, oziroma celo presegala Kjotski cilj. Emisije toplogrednih plinov so se v 
letu 2010, v primerjavi z letom 2009, povečale za 0,2 % in znašajo 19,5 milijona ton CO2 ekvivalenta. Največji upad emisij beležimo 
pri mineralnih izdelkih in kmetijstvu, kje je bilo zmanjšanje 5,1 % oziroma 1,7 %. Več: http://skrci.me/TKcb3 

Izbor inovativne mlade kmetice/inovativnega mladega kmeta 2012 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) in Zveza slovenske podeželske mladine (ZSPM) vabita mlade kmetice in kmete k oddaji 
vloge za izbor inovativne mlade kmetice/inovativnega mladega kmeta za leto 2012. Naslov za leto 2012 bo podeljen na jesenskem 
sejmu v Komendi. Rok za oddajo: 30. 5. 2012. Več: http://skrci.me/7t2L6 

Sladkorna pesa po letu 2015 spet na slovenskih njivah? 

Združenje pridelovalcev sladkorne pese Slovenije (ZPSPS) je konec marca pripravilo razširjen sestanek upravnega odbora, 
sestavljenega iz predstavnikov 15 regijskih zborov, z vodstvom Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS), na katerem so govorili o 
možnostih vnovične pridelave te kulture na slovenskih poljih ter zgraditvi nove tovarne sladkorja. Kot je uvodoma na sestanku, ki so se 
ga udeležili tudi direktorji vseh treh kmetijsko-gozdarskih zavodov severovzhodne Slovenije, dejal Mirko Kosi, novi predsednik 
združenja, so se v zadnjih petih letih, odkar je bilo v EU zaprtih več kot 80 tovarn sladkorja, med njimi tudi v Ormožu, razmere na 
svetovnem in evropskem trgu s tem živilom močno spremenile. Prisotni so se strinjali, da je lastna pridelava sladkorne pese zelo 
pomembna za Slovenijo tako iz vidika prehranske varnosti in samooskrbe, kakor tudi iz vidika nacionalne ekonomije. Sladkorna pesa je 
pomembna poljščina za slovenskega kmeta in je je po reformi sladkorja leta 2006, kljub izredno črnim napovedim »pripravljavcev« 
reforme, ostala najbolj donosna kultura.  
Več: http://skrci.me/2kEiV in www.sladkornapesa.si/ 
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PEK - Javni poziv za oddajo ponudb za izvedbo vrednotenja zakonodaje EU s področja 
ekološkega kmetovanja 

 
Generalni direktorat Evropske komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja je v Uradnem listu Evropske unije objavil javni poziv za 
prijavo interesa za oddajo ponudb za izvedbo vrednotenja zakonodaje EU s področja ekološkega kmetovanja. Ponudnik bo moral 
preko raziskave trga in javnega mnenja ovrednotiti zakonodajo EU s področja ekološkega kmetovanja. Naročnik zahteva, da prijavitelji 
opravijo naknadno oceno za preučitev ustreznosti in učinkovitosti Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 in njenih pravil izvajanja z ozirom na 
doseganje ciljev, določenih v zakonodaji. Ponudniki niso omejeni na določeno stroko vendar morajo ob prijavi predložiti imena in 
strokovno usposobljenost osebja. Obseg javnega naročila je ocenjen brez DDV na med 510.000 in 600.000 evrov. Rok za zaključek 
naročila je 10 mesecev od oddaje naročila. Rok za oddajo ponudb oziroma prijavo interesa je 4. junij 2012. Več: 
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:115261-2012:TEXT:SL:HTML  
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Razstava Naravno je zdravo - Šentjurjevo 2012 

V okviru mednarodnega projekta »Tradicionalno in naravno« bo, v sklopu tradicionalne prireditve Šentjurjevo 2012, na ogled 
razstava »Naravno je zdravo« v Galeriji Zgornji trg, v Šentjurju. Na razstavi bodo sodelovala društva, organizacije ter zavodi s 
čebelarskimi izdelki, razstavo kruha, pridelki ekoloških kmetij, z zelišči, predstavitvijo narave, gozdov ipd. Osrednja tema bodo 
spominki različnih razsežnosti, od naravnega do zdravega, od inovativnega do tradicionalnega. Razstava bo odprta od 19. do 22. aprila 
2012. Več:http://skrci.me/i4mRu 

Krst novega turističnega splava "Savus" 

V Radečah so uspešno sestavili nov turistični splav, s katerim bodo nadaljevali tradicijo splavarjenja in obujali splavarske zgodbe. Spav 
Savus bo prvič izplul v počastitev Dneva zemlja, dne 22. aprila ob 10.00 uri na brežini reke Save v Radečah. Več: 
http://skrci.me/Ow5dX 

Seminar Izobraževanje odraslih na daljavo 

Društvo za razvoj slovenskega podeželja vabi zainteresirane predavatelje k sodelovanju pri pripravi seminarja z mednarodno 
udeležbo na temo izobraževanja odraslih na daljavo, ki bo dne 20. in 21. junija 2012. Možni obliki sodelovanja sta: predavanje na 
seminarju in/ali oddaja pisnih prispevkov za zbornik. Priprava seminarja in zbornika sta del mednarodnega projekta "Capacities over 
50's as rural development tool", katerega cilj je premostitev ovir za sodelovanje oz. zagotovitev kvalitetnega izobraževanja za odrasle 
nad 50 let v podeželskih regijah. Za podrobnejše informacije pišite na info@drustvo-podezelje.si. 

Pregled domačih dogodkov 

19. - 22. 4. 2012 - Razstava "Naravno je zdravo". Šentjur. Več: http://skrci.me/i4mRu 
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 
20. 4. 2012 - Okrogla miza Skupna kmetijska politika od leta 2013 do leta 2020. Ptuj. Več: http://skrci.me/Lvw5j 
22. 4. 2012 - Krst novega turističnega splava "Savus". Radeče. Več 
27. - 29. 4. 2012 - Praznik oljčnega olja in bledeža. Padna. Več:www.portoroz.si/praznik-olja-in-bledeza-padna 
29. 4. 2012 - Tradicionalni Pohod po Krpanovi poti. Bloško jezero na Volčjem. Več: http://skrci.me/Zu4KV 
5. 5. 2012 - Podeželje v mestu Koper 
12. 5. 2012 - Podeželje v mestu Ljubljana 
16. in 17. 11 2012 - Strokovna konferenca "Trendi in izzivi v živilstvu, prehrani, gostinstvu in turizmu. Ljubljana. Več: 
http://skrci.me/QoaNW 

Pregled dogodkov v tujini 

18. - 21. 4. 2012 - Delavnica: Biotska raznovrstnost jezerskih območij. Val de Drugeon, Francija. Več: http://skrci.me/zIvxu 
20. - 22. 4. 2012 - 4. mednarodni sejem AGROtravel. Kielce, Poljska. Več: http://agro.travel/en 
27. - 28. 4. 2012 - ENRD: Local development strategies and Co-operation: Key Approaches to Local Development. Bruselj. Več: 
http://skrci.me/0wsNT 
10. 5. 2012 - Forum "“Regions and cities for integrated territorial development". Bruselj. Več: http://skrci.me/NIPPu 
23. - 26. 5. 2011 - 3. Mednarodni kongres podeželskega turizma. Osijek, Hrvaška. Več: www.kongres-seoskog-turizma.org/  
12. - 14. 6. 2012 - Konferenca LINC (Leader). Estonija. Več: http://skrci.me/U6Z2y 
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Okrogla miza Skupna kmetijska politika od leta 2013 do leta 2020 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije bo v petek, 20. aprila 2012,  ob 15.30 uri v dvorani Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj, 
Ormoška cesta 28 na Ptuju organizirala okroglo mizo z naslovom Skupna kmetijska politika od leta 2013 do leta 2020. Na okrogli 
mizi bo sodeloval tudi minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič s sodelavci. Več: http://skrci.me/Lvw5j 

Konferenca o mladih kmetih v Evropskem parlamentu 

Evropski svet mladih kmetov (CEJA) in evropski poslanec dr. Milan Zver so 12. aprila 2012 v evropskem parlamentu organizirali 
okroglo mizo z naslovom »Sejmo, da bomo lahko dobro želi: Podpora mladim v kmetijstvu«, ki je obravnavala ukrepe nove reforme 
SKP, ki zadevajo mlade kmete. Glavno sporočilo okrogle mize je, da je v evropskem kmetijstvu premalo pozornosti namenjene 
zamenjavi generacij. Da bi to spremenili in pritegnili mlade v ta sektor, bo treba sprejeti obsežne ukrepe. Več: 
www.ceja.eu/en/events/eu-parliament-conference-on-young-farmers 
TV prispevek oddaje Ljudje in zemlja o dogodku: http://skrci.me/F4s1M 

Komisar Ciolos poziva Svet EU za kmetijstvo, da postane pomoč mladim kmetom obvezna  

Evropski komisar za kmetijstvo Dacian Cioloş pred novim zasedanjem Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo, ki bo 26. aprila 2012 v 
Luksemburgu, stopnjuje pritisk na Države članice, da sprejmejo predloge, ki bi okrepili finančno podporo mladim kmetom znotraj 
celotnega EU območja. Svet EU za kmetijstvo je namreč razdeljen glede, ali bi bila dodatna pomoč mladim kmetom - mlajšim od 40 
let in ki prvič postavljajo kmetijo na noge - znotraj 1. stebra obvezna ali prostovoljna. Ciolos je preko video konference v organizaciji 
Evropskega sveta mladih kmetov (CEJA) 12. aprila poudaril, da bi bila načrtovana reforma dodatnih neposrednih plačil mladim 
kmetom v prvih petih letih »močno oslabljena«, v kolikor ne bo obvezujoča. Dodal je še, da je privabiti mlade kmete v kmetijski 
sektor izjemnega pomena, saj so »ključni za prihodnost evropskega kmetijstva«. 
Več: http://skrci.me/NN93n 

Predavanje in razprava na temo "Možnosti za podpore malim kmetom in za proizvodno vezana 
plačila v programu SKP EU do leta 2020" 

Društvo Ekosocialni forum Slovenije - ESF.SI vabi na 9. občni zbor, ki bo v sredo, 25. aprila, ob 15. uri v sejni sobi Kmetijsko gozdarske 
zbornice Slovenije, Celovška 135, Ljubljana. V okviru občnega zbora bo potekalo predavanje in razprava na temo »Možnosti za 
podpore malim kmetom in za proizvodno vezana plačila v programu SKP EU do leta 2020«. Uvodna razmišljanja bo podal minister 
za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič. Več: http://skrci.me/Fb6UT 
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Aktualni odprti javni razpisi MKO 

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

 

:: Na začetek 

 

Konferenca LINC (Estonija) - ponovni poziv 

Tretja konferenca LINC bo potekala v organizaciji Estonske mreže za razvoj podeželja med 12. in 14. junijem 2012 v Estoniji. 
Namen konference je promocija mreženja med evropskimi Leader področji na inovativen način. Z dogodkom želijo krepiti 
mednarodne povezave in širiti miselnost programa Leader. Kraj srečanja in nastanitev bosta organizirana v kraju Tartu 
(www.visittartu.com), dogodki pa po južnem delu Estonije. Pričakujejo okoli 300 udeležencev. 
Zbirajo skupinske prijave za 3 udeležence hkrati. Registrirate se lahko na tej povezavi: www.info-
linc.eu/est/Estonia_2012/Registration-Form. Rok za oddajo registracij je 1. maj 2012. 
Več: http://skrci.me/U6Z2y 
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LAS Zasavje prejel odločbo o potrditvi NIP 2011 

Konec meseca marca je  bilo s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje potrjenih sedem projektov v okviru Načrta izvedbenih 
projektov (NIP) za leto 2011. Več: www.las-zasavje.si/news.php 

Javni poziv LAS Goričko za NIP 2012 

LAS Goričko je objavil Javni poziv za zbiranje predlogov izvedbenih projektov za Načrt izvedbenih projektov Lokalne akcijske skupine 
Goričko za območje občin Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina za 
leto 2012. Več: www.las-goricko.si/domov/ 

LAS Sožitje med mestom in podeželjem prejel odločbo o potrditvi NIP 2011 

V prvem načrtu izvedbenih projektov za leto 2011 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje potrdilo štiri projekte, ki so upravičeni do 
koriščenja LEADER sredstev v višini dobrih 177 tisoč evrov. Več: www.ciza.si/index.html 
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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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