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12. redna seja Vlade RS 

Vlada RS je na današnji 12. redni seji med drugim izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz 
Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 v letih 2010-2013.  
Več: http://skrci.me/3ho8F 

Poziv k sodelovanju v projektu »Support to Agricultural Policy and IPA-RD Compliant Structures« 

Služba za živilsko predelovalno industrijo in mednarodno medinstitucionalno sodelovanje na MKO je prejela prošnjo podjetja GISS 
d.o.o. za sodelovanje strokovnjakov v projektu »Support to Agricultural Policy and IPA-RD Compliant Structures« v Bosni in 
Hercegovini. Namen tega projekta je uskladitev sektorskih politik in ukrepov za krepitev delovanja kmetijsko živilskega sektorja ter 
ustvariti strukture in usposobljenost za upravljanje z IPA-RD sredstvi v prihodnje.  
V kolikor ste zainteresirani za sodelovanju v projektu to sporočite na e-naslov: zvonko.hardi@gov.si do petka, 4. maja 2012. CV-jev v 
tej fazi ni potrebno pošiljati, zadostuje le prijava z navedbo področja, ki ga kot strokovnjak pokrivate.  
Več o projektu: http://skrci.me/YxHJI 

Minister Bogovič na obisku Ptujsko-Ormoške regije 

Minister za kmetijstvo in okolje, Franc Bogovič, je 20. 4. 2012 obiskal Ptujsko-Ormoško regijo, kjer je minulo sredo potekal regijski 
obisk Vlade RS. Minister se je najprej srečal z ormoškim županom Alojzom Sokom, nato je odprl sejem KOVITO, ki je namenjen 
promociji obrti, turizma, vina in kletarske opreme, ter se udeležil okrogle mize Skupna kmetijska politika od leta 2013 do l. 2020, ki jo 
je na Ptuju organizirala KGZS. Več: http://skrci.me/I8cju 

Priprave na Državno razstavo dobrot slovenskih kmetij  

Priprave na 23. državno razstavo dobrot slovenskih kmetij, ki bo med 17. in 20. majem v Minoritskem samostanu na Ptuju, so v 
polnem teku. Za organizatorji: KGZS, njenim območnim kmetijsko-gozdarskim zavodom na Ptuju in tamkajšnjo mestno občino je že 
več kot polovica senzoričnih ocenjevanj izdelkov. Želja organizatorjev je prek domačih pridelkov in izdelkov povezati turizem in 
kmetijstvo ter mesto in podeželje. Vsako leto se s svojo kulinarično in etnološko ponudbo predstavlja ena od slovenskih regij. Letos bo 
to Ljubljanska pokrajina z Zasavjem, javnosti zlasti poznana po razgibanem podeželskem prostoru in kakovostnih tradicionalnih krušnih 
izdelkih, pridelavi mesnin, mlečnih, sadnih in drugih dobrot. Nosilna tema skorajšnjih Dobrot bodo ekološke dobrote slovenskih 
pokrajin. Poleg stojnic s ponudbo kmetij bodo obiskovalcem na voljo tudi izdelki v okviru ekološke tržnice.  
Več: http://skrci.me/VBPnx 

Seminar »Kako se predstaviti na prireditvi Podeželje v mestu?« 

KGZS je 18. aprila pripravila brezplačen seminar »Kako se predstaviti na prireditvi Podeželje v mestu?«, ki se ga je udeležilo okrog 
40 kmetov in kmetic iz vse Slovenije. Udeleženci seminarja so se seznanili s kratkim pregledom skupne kmetijske politike, ki letos 
praznuje 50 let, zakonodajo s področja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in neposredne prodaje, s pristopi k trženju kmetijskih 
pridelkov in izdelkov, primeri dobrih praks neposrednega trženja ter možnosti prodaje prek spletnega poratla KGZS Kupujmo domače 
(www.kupujmodomace.si). Seminar je bil izveden v okviru projekta Skupna kmetijska politika – kakovost, varnost, blaginja, razvoj, 
ki ga KGZS v letu 2012 izvaja s sofinanciranjem Evropske unije, Generalnega direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja. KGZS bo 
seminar ponovno organizirala 9. maja 2012. Več: http://skrci.me/prdvn 
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:: Na začetek 

 

Delavnica "RD Strategic Programming and Monitoring and Evaluation 2014-2020"  

Evropska mreža za razvoj podeželja (ENRD) in Evropska mreža za vrednotenje razvoja podeželja (EEN) sta 14. in 15. marca 2012 v 
Bruslju organizirali delavnico z naslovom "RD Strategic Programming and Monitoring and Evaluation 2014-2020". Glavne zaključke 
delavnice, katere namen je aktivno sodelovanje vseh deležnikov SKP pri oblikovanju prihodnjega sistema za spremljanje in 
vrednotenje 1. in 2. stebra SKP, najdete na: http://skrci.me/Yg6G9, prezentacije z dogodka pa na: http://skrci.me/cnZFO 
 

 

:: Na začetek 

 

Okrogla miza Ohranjanje nesnovne kulturne dediščine na lokalni in nacionalni ravni 

Slovenski etnografski muzej in Center za razvoj Litija vljudno vabita na okroglo mizo Dediščina – naše bogastvo: Ohranjanje nesnovne 
kulturne dediščine na lokalni in nacionalni ravni, ki bo v četrtek, 10. maja 2012, ob 10. uri, v Slovenskem etnografskem muzeju na 
Metelkovi 2, v Ljubljani. Okroglo mizo organiziramo z željo po predstavitvi pomena ohranjanja nesnovne kulturne dediščine ter po 
izpostavitvi vloge nosilcev tovrstne dediščine, ki s svojim ustvarjanjem ter delovanjem skrbijo za prenos znanj na mlajše generacije. 
Poleg tega želimo občinam, ustanovam, društvom ter posameznim nosilcem dediščine predstaviti nesnovno dediščino kot priložnost za 
vključevanje v podjetništvo in turizem. Več: http://skrci.me/aeWmw 

Državni kviz »Mladi in kmetijstvo« 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) in Zveza slovenske podeželske mladine (ZSPM) vabita na državni kviz »Mladi in 
kmetijstvo«, ki bo potekal v soboto, 28. aprila 2012, na Breznici v šotoru na zemljišču KK Stol.  
Več: http://skrci.me/U5lR3 

Izobraževalne delavnice: management arheoloških parkov 

Strateški projekt »Arheološki parki Severnega Jadrana« (PArSJAd) povezuje 3 slovenske in 6 italijanskih partnerjev. Skupni cilj 
sodelujočih je povečanje dostopnosti izbranih arheoloških najdišč in arheoloških parkov, kar zajema fizično ureditev lokacij, pripravo 
izobraževalnih in interpretativnih programov, pripravo digitalnih vsebin in promocijo. Ciljna skupina slušateljev delavnic so predvsem 
lastniki arheoloških najdišč, predstavniki lokalnih skupnosti, turistične organizacije, muzeji, lokalna društva in predstavniki razvojnih 
agencij. Delavnice bodo za udeležence brezplačne. Več: http://skrci.me/lTel1 

Delavnica za oblikovanje družinam prijazne turistične ponudbe 

CZR Murska Sobota vabi na predstavitev in k sodelovanju v čezmejnem projektu z akronimom „Family Centres“, v katerem želi 
vzpostaviti in oglaševati družini prijazne turistične kraje in produkte. Delavnico bodo izvedli v četrtek, 10. maja med 10.00 in 15.00 
uro v predavalnici Zavoda za zdravstveno varstvo Arhitekta Novaka 2b, Murska Sobota. Več: http://skrci.me/JDIU4  

Pregled domačih dogodkov 

27. - 29. 4. 2012 - Praznik oljčnega olja in bledeža. Padna. Več:www.portoroz.si/praznik-olja-in-bledeza-padna 
28. 4. 2012 - Državni kviz »Mladi in kmetijstvo«. Breznica. Več: http://skrci.me/U5lR3 
29. 4. 2012 - Tradicionalni Pohod po Krpanovi poti. Bloško jezero na Volčjem. Več: http://skrci.me/Zu4KV 
5. 5. 2012 - Podeželje v mestu Koper 
9., 11., 16. in 18. 5. 2012 - Izobraževalne delavnice: management arheoloških parkov. Več: http://skrci.me/lTel1 
10. 5. 2012 - Okrogla miza Dediščina - naše bogastvo. Ljubljana. Več: http://skrci.me/aeWmw 
10. 5. 2012 - Delavnica za oblikovanje družinam prijazne turistične ponudbe. Murska Sobota. Več: http://skrci.me/JDIU4  
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 

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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Predstavitev stališča Slovenije glede SKP po 2014 

Na Ptuju je 20. 4. 2012 potekala okrogla miza o skupni kmetijski politiki do leta 2020, ki jo je pripravila Kmetijsko gozdarska 
zbornica Slovenije. Kot je poudaril minister Franc Bogovič, je njen osnovni namen evropskemu kmetu omogočiti dostojno preživetje s 
kmetijstvom, potrošniku pa zagotoviti varno in po sprejemljivih cenah dostopno hrano. Pri neposrednih plačilih bistvenih pretresov po 
besedah ministra naj ne bi bilo, pri ozelenitvi kmetijske politike pa se v Evropi srečujemo s situacijo, da je težko poenotiti ozelenitev, 
saj je intenzivnost kmetijske politike zelo različna. »Podpiramo tudi ukrepe, vezane na poenostavitve postopkov za male kmetije, kjer 
bi lahko bilo bistveno manj administracije«, je še dejal minister.  
Predstavitev stališča Slovenije glede SKP po 2014 najdete na tej povezavi: http://skrci.me/If1gv 
Več o okrogli mizi: http://skrci.me/7qEZn 

SKP mora zadovoljiti pričakovanja EU na področju okolja 

Na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta 20. aprila 2012 v Strasbourgu so evropski poslanci izglasovali resolucijo o zaščiti in 
obnovi poškodovanega ekosistema, v kateri je navedeno, da okolju škodljive subvencije morajo biti opredeljene in odpravljene do leta 
2020. Evropski poslanci so poudarili, da SKP ni samo orodje za proizvodnjo hrane in za razvoj podeželja, temveč tudi za ohranitev 
biodiverzitete. Obžalujejo, da ukrepi SKP s področja okoljske zaščite "do sedaj niso uspeli zaustaviti slabljenja biodiverzitete". Več: 
http://skrci.me/kagwm 
 

 

:: Na začetek 

 

Aktualni odprti javni razpisi MKO 

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

 

:: Na začetek 

 

LEADER dogodek 2012: Lokalne razvojne strategije in sodelovanje 

Evropska mreža za podeželje organizira dvodnevni dogodek LEADER, na katerem pričakujejo okoli 400 udeležencev iz vseh 27 Držav 
članic EU, med njimi okoli 200 predstavnikov LAS, nacionalnih Mrež za razvoj podeželja (NRN), upravljalnih avtoritet, evropske 
komisije ter različnih kmetijskih organizacij. Iz Slovenije se bodo dogodka udeležili predstavnika dveh LAS-ov, strokovna oseba iz 
inštituta, predstavnik mreže za podeželje in predstavnica organa upravljanja.  
Namen dogodka, ki bo potekal 27. in 28. aprila v Bruslju, je udeležencem omogočiti srečevanje z novimi kolegi ter poglobljeno in 
praktično razpravo o dveh ključnih LEADER vprašanjih: 
- o konkretnih obstoječih priložnostih za začetek novega vala TNC projektov ter 
- o tem, kako okrepiti obliko in implementacijo lokalnih razvojnih strategij LAS. 
Več: http://skrci.me/Y1Yrc 

TNC projekt gradnja iz slamnatih bal, Finska 

Tri finske LAS pozivajo k udeležbi na uvodnem srečanju potencialnih partnerjev pri projektu gradnje iz slamnatih bal. 
Več o projektu: http://skrci.me/lEL6W 
Program srečanja: http://skrci.me/8qUrc 

LAS DRPSN se bo udeležil 1. Evropske tržnice lokalnih izdelkov 

V LAS Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom se pripravljajo na udeležbo na Prvi evropski tržnici lokalnih 
produktov v mestu Le Puy de Valey v Franciji, ki bo potekala med 10. in 13. majem, in kjer bodo predstavili lokalne in tradicionalne 
produkte iz njihovega področja. Samo predstavitev bodo popestrili z degustacijo nekaterih lokalnih jedi in za turistično promocijo. Vse 
člane LAS z njihovega področja, ki se ukvarjajo z turistično ponudbo, prosijo, da posredujejo njihove promocijske materiale v 
angleškem ali francoskem jeziku. 
 

 

:: Na začetek 
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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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