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2. podeželski parlament: Potrebna samozavest na področju perspektive v razvoju podeželja 

Včeraj se je v Termah Zreče zaključil 2. Slovenski podeželski parlament. Dvodnevni dogodek, ki sta ga organizirala Ministrstvo za 
kmetijstvo in okolje ter Društvo za razvoj slovenskega podeželja se je zaključil z generalno ugovotivijo, da je samozavest tudi na 
področju perspektive v razvoju podeželja zelo potrebna, tako med ključnimi deležniki / nosilci razvoja podeželja, kot med samimi 
prebivalci podeželja. 

Več o dogodku si lahko preberete v rubriki Podeželski parlament. 
 

Pomembno obvestilo za mlade prevzemnike kmetij 

Konec februarja 2013 se bo izteklo 5-letno obdobje obveznosti za upravičence, ki so v začetku leta 2008 prejeli odločbo o odobritvi 
nepovratnih sredstev za ukrep 112 - Mladi prevzemniki kmetij (1. javni razpis). Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja bo 
zato začela s preverjanjem izpolnjevanja 5-letnih obveznosti, ki so jih upravičenci sprejeli s sklenitvijo pogodbe med njimi in 
Agencijo. Več: http://skrci.me/R84U1 
 

Sejem Narava-zdravje s poudarkom na hrani iz lokalne bližine 

Na 43. Sejmu Narava zdravje, se je tudi letos predstavilo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, in sicer s prikazom poti mleka od pašnika 
do trgovske police, promocijo lokalno pridelane hrane – projektom Tradicionalni slovenski zajtrk in informiranjem potrošnikov s 
podatki o pridelavi ter pomenu uživanja zelenjave. Na uvodni prireditvi je minister Franc Bogovič poudaril, da je »Sejem Narava-
zdravje odgovor na to, kaj vse lahko naredimo sami, pri tem pa narava ohrani svojo pestrost in mi svoje zdravje. »Tukaj je potrebno 
poudariti pomen lokalno pridelane hrane, predvsem sadja in zelenjave. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS, je 16. november izbralo 
za dan slovenske hrane. Na ta dan bomo po slovenskih vrtcih in šolah delili tradicionalni slovenski zajtrk, katerega organiziramo tudi na 
sejmu Narava-zdravje,« je še poudaril minister. Več: http://skrci.me/28Yyj 
 

V publikaciji ENRD predstavljen projekt iz Slovenije 

V aktualni jesenski številki revije Evropske mreže za razvoj podeželja je predstavljen tudi projekt Kmetijskega krožka, ki se v okviru 
LAS Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom uspešno izvaja že tri leta. Več: http://skrci.me/ixoqA 
 

Vseslovenska raziskava o učinkovitosti črpanja evropskih nepovratnih sredstev 

Vbljeni k izpolnitvi anketnega vprašalnika, s pomočjo katerega bodo v drugem delu raziskave na FOV UMB ugotavljali, koliko  
organizacij oz. podjetij in katera, redno in dolgoročno sodelujejo v evropskih projektih in kaj je ključnega pomena za njihovo 
sodelovanje. V tretjem delu raziskave pa želijo na FU UL pridobiti določen vpogled v mnenja o administrativnem vidiku izvajanja 
projektov, ko se projekt že izvaja. Več: www.svetovanje.eu/ 
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Poziv za sodelovanje pri TNC projektu iz tujine 

Flamska LAS Meetjesland išče partnerje za sodelovanje pri projektu "A young look on the countryside". Več: http://skrci.me/uI8gi 
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Nova številka glasila EU Rural Review 

 

Izšla je oktobrska številka glasila Evropske mreže za razvoj podeželja - EU Rural Review, ki se osredotoča na finančne inštrumente 
razvoja podeželja in predstavlja priložnosti za premagovanje gospodarske krize. Več: http://skrci.me/XXvCN 
 

Nov portal ENRD o razvoju podeželja 

Evropska mreža za razvoj podeželja (ENRD) je postavila nov portal namenjen prikazu informacij s področja EKSRP ter komunikacijskih 
orodij, ki jih Države članice uporabljajo za promocijo Programa razvoja podeželja. Portal se nahaja na tej povezavi: 
http://skrci.me/9BCdo 
  

 

:: Na začetek 

 

Okrogla miza Funkcionalen regije – izziv prihodnjega razvoja Slovenije 

Na okrogli mizi z naslovom Funkcionalne regije - izziv prihodnjega razvoja Slovenije bo predstavljena istoimenska znanstvena 
monografija v luči priprave nove generacije regionalnih razvojnih programov in najnovejših razvojnih izzivov Slovenije. Monografijo, ki 
prinaša številne nove ugotovitve in poglede na regionalni razvoj in funkcionalne regije v Sloveniji, in ki je nastala kot rezultat 
dvoletnega ciljnega raziskovalnega projekta "Analiza razvojnih virov in scenarijev za modeliranje funkcionalnih regij", bodo predstavili 
njena urednica doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek ter dva izmed njenih soavtorjev: prof. dr. Andrej Pogačnik in Marko Peterlin.   
Poleg prestavitve monografije, bodo predstavniki ministrstev še posebej izpostavili prihajajočo generacijo regionalnih razvojnih 
programov. Tematika je zato še posebej zanimiva za lokalne skupnosti in regionalne razvojne agencije. Dogodek bo potekal v torek 23. 
10. 2012 ob 14.00 uri v Svečani dvorani na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, Univerze v Ljubljani.Prijave sprejemajo do petka 
19. oktobra 2012 po e-pošti na naslov konstanca.soss@fgg.uni-lj.si.  
 

Bučarijada in sejem dotik narave 

Ponudba domačih pridelkov in izdelkov, družinsko izrezovanje buč, zabavne igre za otroke in starše, kuhanje bučne juhe, pečeni 
kostanji, mošt idr. v nedeljo, 28. oktobra 2012 ob 15.00 na trgu Vasi Lipa. Več: http://skrci.me/TtZs6 
 

Zaključni dogodek Agro-ekološke inovacije v Bruslju 

Organizaciji IFOAM EU in TP Organics prirejata zaključni dogodek o Agro-ekoloških inovacijah. Dogodka, ki se bo odvijal 15. novembra v 
Bruslju, se bodo udeležili tudi predstavniki Evropskega parlamenta in Evropske komisije ter predstavili novosti s področja Obzorja 
(Horizon) 2020, eko-inovacij ter raziskav.  
Več: http://agro-ecoinnovation.eu/?cat=4 
 

Posvet o reformi Skupne kmetijske politike do leta 2020 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje organizira ob obisku evropskega komisarja za kmetijstvo g. Daciana Cioloşa v Sloveniji posvet o 
reformi Skupne kmetijske politike do leta 2020, ki bo potekal v kulturnem domu v Krškem, v petek, 9. novembra 2012.  
Več informacij: SKP2020@gov.si 
 

Pregled domačih dogodkov 

18. - 19. oktober - 3. Dnevi socialne ekonomije. Ljubljana. Več: www.sent.si/index.php 
22. - 23. oktober - T-lab delavnice. Ljubljana. Več: http://www.tourism-lab.eu/infopage.aspx?info=delavniceLJ2012&lng=sl 
23. oktober - Okrogla miza Funkcionalne regije - izziv prihodnjega razvoja Slovenije. Ljubljana. alma.zavodnik@fgg.uni-lj.si 
28. oktober - Bučariada in sejem dotik narave. Podčetrtek. Več: http://skrci.me/TtZs6 
9. november - Posvet o reformi Skupne kmetijske politike do leta 2020. Krško. Več: SKP2020@gov.si 
 

Pregled dogodkov v tujini 

18. - 20. oktober. Mednarodno srečanje ekoloških kmetov 2012. Več: http://skrci.me/4HXK3 
25. in 27. oktober - Mednarodni seminar na temo sodelovanja med LAS-i. Bolgarija. Več: migta.org/index_en.html 
8. - 9. november - Mednarodni sejem LEADER sodelovanj v Franciji. Več: http://skrci.me/NN0Xb 
16. november - Mednarodni seminar "Trajnostni razvoj partnerstva med urbanim in ruralnim okoljem". Metz, Francija. Več: 
http://skrci.me/gyTU7 
22. - 24. november - Mednarodna konferenca “The effect of rural development subsidies on rural areas”. Buč, Slovaška. Več: 
http://skrci.me/wY8oh 
7. december - Seminar o programu razvoja podeželja 2014-2020. Več: http://skrci.me/4qkIQ 
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2. Podeželski parlament popolnoma upravičil visoka pričakovanja pisane množice partnerjev, ki 
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želijo ohraniti vitalno slovensko podeželje 

V sklepnem delu 2. dneva SPP 2012 je bila izpostavljena pomembnost tega dogodka v luči dialoga med državo in civilno družbo glede 
vprašanj razvoja podeželja. Dialog se je po mnenju udeležencev s tem dogodkom nadaljeval v taki meri, »da lahko rečemo, da smo 
pravi partnerji v teh vprašanjih«. Predstavnik EU je med drugim izrazil tudi navdušenje nad dejstvom, da je ta dialog vzpostavljen do 
te mere, da se država dejansko odpira idejam civilne družbe in ne le, da brani svoja stališča. 

Minister Franc Bogovič je v svojem sklepnem nastopu izrazil hvaležnost za odprtost vseh deležnikov, ki so bili na parlamentu 
pripravljeni deliti ideje in znanje na vseh nivojih. Ob tem je izpostavil tudi njihovo pripravljenost za sodelovanje in strokovno pomoč 
pri umeščanju programa razvoja podeželja (PRP) v partnersko pogodbo. Ta bo temeljni dokument in dogovor o uresničevanju razvojnih 
ciljev Slovenijo med Slovenijo in EU. 

Predsednik Društva za razvoj slovenskega podeželja Goran Šoster je v zaključnih mislih podeželskega parlamenta izrazil zadovoljstvo, 
da sta država in civilna družba prisluhnili druga drugi in ob podpori strokovne javnosti izoblikovali jasna stališča do skupne kmetijske 
politike in razvoja podeželja do leta 2020. Podeželski parlament je popolnoma upravičil visoka pričakovanja pisane množice 
partnerjev, ki želijo ohraniti vitalno slovensko podeželje. 

Povzetek prvega dneva: www.mko.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/6026/84408a3d359bb3beddb01dae090a731b/ 
Povzetek drugega dneva: www.mko.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/6031/ 
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Aktualni odprti javni razpisi MKO 

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

 

:: 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. 
 

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2007-2013 

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