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Slovo od Rosane 
Veliko prezgodaj smo se poslovili od Rosane Ščančar, nekdanje predsednice Društva za razvoj slovenskega podeželja. Dan slovesa je bil 
sončen in svetal, prav tak, kakršna je bila zmeraj Rosana. Med nami je hodila nasmejana, dobre volje, zmeraj pripravljena pomagati. 
Spodbujala nas je s pokončno držo in pogumom. Spoprijela se je z največjimi izzivi in prispevala bogato znanje in izkušnje k razvoju 
slovenskega podeželja. Vsi smo radi prisluhnili njenim nasvetom in ji sledili, ko je vodila Društvo za razvoj slovenskega podeželja. Rosana 
je, kljub temu, da ji usoda ni prizanašala, izžarevala veselje do življenja in s svojo toplino vlivala vero v dobro. Z njenim odhodom smo 
izgubili veliko oporo in pomoč. Rosana ostaja med nami kot vzor idealne sodelavke in nenadomestljive prijateljice. 

   

 

ARSKTRP je izdala odločbe za pridobitev sredstev za podporo ustanavljanju in razvoju mikro 
podjetij za leto 2011 

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je 30. 4. 2012 vlagateljem vlog za javni razpis Programa razvoja podeželja 2007-
2013, za ukrep 312 - podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij, poslala odločbe, s katerimi je bilo odločeno o pravici do 
pridobitve nepovratnih sredstev za investicije, ki bodo prispevale k razvoju dodatnih dejavnosti na podeželju ter zagotovitvi dodatnih 
zaposlitvenih možnosti in povečanja dohodka. Zaradi velike razlike med razpisanimi in v vlogah zaprošenimi sredstvi so bile zavrnjene 
številne vloge. Več: http://skrci.me/iPqjI 

KGZS in ZSPM organizirali državni kviz Mladi in kmetijstvo 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Zveza slovenske podeželske mladine sta na Breznici organizirali državni kviz Mladi in 
kmetijstvo. Zmagovalec letošnjega kviza je Društvo podeželske mladine Sv. Jurij ob Ščavnici. Za mlade pa sta še pred pričetkom kviza 
pripravili tudi okroglo mizo »Spodbude mladim v novem programskem obdobju SKP« in razstavo najboljših likovnih del z natečaja 
»Moje podeželje – vir zdravega sadja in zelenjave«. Več: http://skrci.me/xKUwI 
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ENRD objavila nove video prispevke uspešnih projektov 

 
Evropska mreža za podeželje je objavila nove video prispevke o uspešnih projektih, ki so bili sofinancirani iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Tako si je možno pogledati prispevke o zeliščni kmetiji in avtobusu za prevoz oseb s 
težavami pri gibanju iz Nemčije in nakupu kmetijskih strojev ter posodobitvi pekarne iz Romunije.  
Povezava: http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/videos/en/videos-gallery_en.cfm#panel-1  
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Izšla nova številka ENRD publikacije EU Rural Review 

Nova številka glasila EU Rural Review se osredotoča na dva ključna segmenta LEADER pristopa: lokalne razvojne strategije in 
sodelovanje. Med drugim je predstavljen primer čezmejnega sodelovanje med Slovenijo, Hrvaško in Madžarsko - projekt s področja 
ribiškega turizma. Publikacija je na voljo na tej povezavi: http://skrci.me/Ag3x2 

Sodelujte pri spletni kampanji o prihodnosti naše hrane 

Začela se je spletna kampanje "FoodPolitics.eu", katere namen je pospešiti javno debato o prihodnosti naše hrane, in to na evropski 
ravni. Kampanja želi povezati "on-line" vse deležnike na področju prehranske verige, predstavnike oblasti in lokalnih skupnosti celotne 
Evrope. Več informacij o načinu sodelovanja najdete v pripetem dokumentu: http://skrci.me/D80bG oziroma na spletni strani: 
www.foodpolitics.eu. 
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Okrogla miza Skupna kmetijska politika 2014 - 2020 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije bo v petek, 4. maja 2012, ob 15.00 uri v dvorani Družbenega doma, Taborska cesta 1 v 
Grosupljem organizirala okroglo mizo z naslovom Skupna kmetijska politika od leta 2014 do leta 2020. Na okrogli mizi bo sodeloval 
tudi minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič. Več: http://skrci.me/aXp9h 

Prireditev Podeželje v mestu Koper 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) bo v sodelovanju z Mestno občino Koper v soboto, 5. maja, med 8. in 14. uro pri 
Taverni v Kopru (Pristaniška ulica) organizirala prireditev Podeželje v mestu Koper. Na prireditvi se bo s krušnimi in mesnimi izdelki, 
domačimi siri, vrhunskimi vini in drugimi domačimi dobrotami bo predstavilo 30 slovenskih kmetij. Več: http://skrci.me/ls3E0 

Brezplačen seminar Kako se predstaviti na prireditvah Podeželje v mestu? 

KGZS v okviru projekta SKP – kakovost, varnost, blaginja, razvoj organizira brezplačen seminar Kako se predstaviti na prireditvah 
Podeželje v mestu?. Seminar bo v sredo, 9. maja 2012, ob 10. uri v stavbi Kmetijsko gozdarske zbornice, Celovška 135, Ljubljana. 
Seminar je namenjen kmetijam, ki sodelujejo na prireditvah Podeželje v mestu, in vsem, ki bi na njih želeli sodelovati. Več: 
http://skrci.me/mxdm2 

Dogodek "Lokalno pridelana hrana; o čem pravzaprav govorimo?" (Finska) 

Trodnevni mednarodni dogodek z naslovom “Locally Produced Food; What are we exactly talking about?” bo potekal v okraju 
Loimaa na JZ delu Finske med 4. in 6. julijem 2012. Namen dogodka, katerega organizatorji so dva finska LAS-a in Finska nacionalna 
mreža za razvoj podeželja, je seznanitev in razprava o temah s področja lokalne proizvodnje hrane.  
Več: http://skrci.me/blw4T 

Pregled domačih dogodkov 

4. maj - Okrogla miza Skupna kmetijska politika od leta 2014 do leta 2020. Grosuplje. Več: http://skrci.me/aXp9h 
5. maj - Podeželje v mestu Koper. Več: http://skrci.me/ls3E0 
9., 11., 16. in 18. maj - Izobraževalne delavnice: management arheoloških parkov. Več: http://skrci.me/lTel1 
10. maj - Okrogla miza Dediščina - naše bogastvo. Ljubljana. Več: http://skrci.me/aeWmw 
10. maj - Delavnica za oblikovanje družinam prijazne turistične ponudbe. Murska Sobota. Več: http://skrci.me/JDIU4  
12. maj - Podeželje v mestu Ljubljana 

Pregled dogodkov v tujini 

10. maj - Forum "“Regions and cities for integrated territorial development". Bruselj. Več: http://skrci.me/NIPPu 
23. - 26. maj - 3. Mednarodni kongres podeželskega turizma. Osijek, Hrvaška. Več: www.kongres-seoskog-turizma.org/  
12. - 14. junij - Konferenca LINC (Leader). Estonija. Več: http://skrci.me/U6Z2y 
4. - 6. julij - Seminar "Lokalno pridelana hrana; o čem pravzaprav govorimo?". Finska. Več: http://skrci.me/blw4T 
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Državni sekretar Ravnik za sistem neposrednih plačil prilagojen na specifične razmere v državah 
članicah 

Državni sekretar za kmetijstvo in okolje Branko Ravnik se je udeležil dvodnevnega zasedanja Sveta za kmetijstvo in ribištvo, 26. in 
27. aprila v Luksemburgu, na katerem se je nadaljevala razprava o reformi Skupne kmetijske politike in o reformi Skupne ribiške 
politike. V razpravi o reformi Skupne kmetijske politike se je zavzel za večjo prožnost pri implementaciji novega sistema 
neposrednih plačil na ravni držav: »Samo s prožnostjo bomo lahko dosegali zastavljene cilje na ravni posameznih članic in reševali 
probleme, ki jih prinaša reforma za dohodke posameznih sektorjev in skupin proizvajalcev. Naša ključna zahteva je, da se ohrani 
možnosti uvedbe različnih višin neposrednih plačil glede na rabo tal in da se zagotovi daljše prehodno obdobje za prehod na nov 
sistem.« Državni sekretar je tudi izrazil podporo posebni shemi za mlade kmete v okviru sistema neposrednih plačil kot ukrep, ki bo 
dopolnjeval ukrepe za spodbujanje generacijske prenove v okviru politike razvoja podeželja. Problem generacijske prenove je v 
Sloveniji še posebej pereč, saj znaša delež kmetov, mlajših od 35 let le 4,1%, kar je nižje od evropskega povprečja, kjer ta delež znaša 
6%. Več: http://skrci.me/CJbwP 

SKP osrednja tema nove številke časopisa S podeželja 

Osrednja tema aktualne številke S podeželja je namenjena skupni kmetijski politiki do leta 2020. Med drugim si lahko preberete 
intervju z Dacianom Cioloșom, komisarjem za kmetijstvo in razvoj podeželja Evropske unije. Več: 
www.spodezelja.si/pdf/s_podezelja_18_2012.pdf 

Nova peticija o prihodnji SKP 

Začela se je nova peticija, ki poziva k pravičnejši in bolj ekološko orientirani kmetijski politiki EU. Prejeli jo bodo predsednik 
evropskega parlamenta, predsednik Evropske komisije, poslanci Evropskega parlamenta,  Evropska komisija, voditelji Držav članic EU. 
Povezava na peticijo: http://skrci.me/dGr9L 
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Aktualni odprti javni razpisi MKO 

Povezava: www.mko.gov.si/si/javne_objave/javne_objave/javni_razpisi/ 
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Bruseljska deklaracija: Varovanje prihodnosti pristopa LEADER 

Evropska Leader zveza za razvoj podeželja - ELARD je z namenom zagotovitve osrednje vloge pristopu LEADER v prihodnjem 
programskem obdobju pripravila osnutek deklaracije, ki so jo predstavili na dogodku Evropske mreže za razvoj podeželja z naslovom 
“Local Development Strategies and Cooperation: Key Approaches to Local Development” 
(http://web.aimgroupinternational.com/2012/ENRDLeader2012/). Udeleženci dogodka, ki je potekal 27. in 28. aprila 2012 v Bruslju, 
so deklaracijo tudi podprli. Deklaracijo si lahko preberete na tej povezavi: http://skrci.me/rWlxQ 

Rok za prijavo na ELARD-ov program izmenjave osebja LAS podaljšan 

ELARD obvešča, da je rok za prijavo sodelovanja pri programu mednarodne izmenjave osebja LAS podaljšan do 11. maja.  
Več informacij najdete na tej povezavi: www.elard.eu/en_GB/lag-staff-exchange-program 

Sedem ključnih značilnosti pristopa Leader 

Objavljen je nov video prispevek o sedmih ključnih značilnosti pristopa Leader, ki si lahko ogledate na tej povezavi: 
www.youtube.com/watch?v=5bUjxyetDi4 

Konferenca LINC v Estoniji - NOVOSTI 

Konferenca LINC bo eden največjih dogodkov, ki ga bodo letos organizirali v Estoniji. Organizatorji želijo privabiti čim več 
udeležencev (pričakujejo jih okoli 300), saj so z lokalnimi akcijskimi skupinami v organizacijo dogodka vložili veliko truda.  
Posredovali so nekatere novosti v zvezi s prijavo: 
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1. Možnost prijave je podaljšana do 10. maja. 
2. Če želite sodelovati z ekipo 3 udeležencev, toda imena še niso določena, potem v prijavnem obrazcu v prostor za ime vnesite TBC in 
"x" v ostala polja. 
3. Ena organizacija lahko prijavi več kot eno ekipo sestavljeno iz 3 udeležencev. 
4. Zaradi velikega povpraševanja je sedaj možno, da se na dogodek prijavijo tudi posamezniki oz. ekipa dveh udeležencev, vendar 
bodo potem pri športnih igrah nastopili individualno. Pri registraciji v polja vnesite "xxx". 
Registracija je možna na tej povezavi: www.info-linc.eu/est/Estonia_2012/Registration-Form 
Več podrobnosti o konferenci LINC (posodobljeni podatki): http://skrci.me/g809R 
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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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