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:: NAPOVED DOGODKOV IN PRIREDITEV   
 

 

Svet za kmetijstvo in podeželje RS o spremembah predpisov na področju kmetijstva in prehrane 

Na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje je v torek potekala 7. seja Sveta za kmetijstvo in podeželje RS, ki se jo je udeležil tudi 
minister Franc Bogovič. Na tokratnem svetu so obravnavali aktualne zadeve s področja kmetijstva in prehrane ter spremembe 
zakonskih predpisov, in sicer Zakona o kmetijskih zemljiščih, Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev, Zakona o KGZS in Zakona o 
gozdovih. Člani sveta so se seznanili tudi z novim zakonom, ki je spremenil zakone na področju varne hrane.  
Več: http://skrci.me/TE19S 
 

Predstavitev predloga dopolnitev območij NATURA 2000 v Sloveniji 

Minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič je v ponedeljek skupaj s strokovnjaki ministrstva in Zavoda RS za varstvo narave, 
županjam in županom slovenskih občin predstavil predlog za izvedbo sprememb in dopolnitev Uredbe o območjih Natura 2000. 
Slovenija bo morala na osnovi zahtev Evropske komisije in zaveze v pristopni pogodbi za vstop v EU, da bo ustrezno določila območja 
Natura 2000, dopolniti območja, ki jih je določila leta 2004. Zavod RS za varstvo narave je v letošnjem letu dokončal strokovni predlog 
za izvedbo sprememb in dopolnitev uredbe. Verificiral ga je Strokovni odbor, sestavljen iz predstavnikov ključnih raziskovalnih 
ustanov. Več: http://skrci.me/Ivbm4 
 

Priznanja Naša Slovenija 2012 - razpis 

Gibanje Kultura-natura.si, nevladno prostovoljno civilno gibanje, ki podpira, spodbuja in povezuje posameznike ter civilne pobude na 
področjih raziskovanja, predstavljanja, varovanja, ohranjanja in uveljavljanja slovenske kulturne in naravne dediščine/krajine, 
objavlja razpis za priznanja Naša Slovenija 2012. Razpis je odprt do 31. 12. 2012, svečana podelitev prizanj pa bo 26. 1. 2013. 
Podrobnosti razpisa najdete na tej povezavi: http://skrci.me/AkQrv. 
 

Za gozdove in ljudi - nagradni natečaj 

Prosilva Slovenija in Pahernikova ustanova s partnerji želijo z nagradnim natečajem spodbuditi razmišljanje o pomenu trajnostnega 
ravnovesja v tako pomembnem ekosistemu, kot je gozd. Vabijo, da predstavite enega ali več nasprotujočih si interesov posameznih 
interesnih skupin ter predlog za reševanje situacije. Svoj pogled predstavite v obliki spisa in/ali katerekoli avdiovizualni obliki (poster, 
fotografija, kratek film…).  
Pravila sodelovanja na nagradnem natečaju, pomembne datume ter druge informacije o natečaju najdete na tej povezavi: 
http://skrci.me/jcLJN 
  

 

:: Na začetek 

 

Poziv k oblikovanju vsebine prihodnjega vseevropskega LEADER srečanja v organizaciji ENRD 

Evropska mreža za razvoj podeželja - ENRD in DG AGRI začenjata s pripravami na naslednje vseevropsko LEADER srečanje, ki bo v letu 
2013. Z željo srečati se s potrebami in pričakovanji akterjev, ki so aktivno vključeni v razvoj podeželja in program LEADER, želijo 
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pridobiti njihova mnenja o tem, kaj naj bo fokus oziroma katere aktivnosti, tematike naj bodo obravnavane na tem dogodku. 
Svoja mnenja in pobude, ki naj bodo v angleščini, prosim pošljite na matej.stepec@gov.si, najkasneje do 7. novembra 2012. 
 

Mednarodna konferenca na temo socialnega podjetništva (Litva) 

Litovska mreža lokalnih akcijskih skupin s partnerji vabi na mednarodno konferenco z naslovom "Socialno podjetništvo - nove 
priložnosti za podeželska okolja", ki se bo odvijala med 13. in 15. novembrom v litovskem kraju Trakai. Konferenca se bo 
osredotočala na priložnosti, ki jih ponuja socialno podjetništvo prebivalcem podeželja in NVO in ki se lahko izvajajo s pomočjo metode 
LEADER. Rok prijave: 6. november 2012. 
Več: www.leaderlietuva.lt/event-registration/ 
 

Kampanja "Future Food Farmers" 

Oglejte si video prispevek, v katerem evropski komisar za okolje, Janez Potočnik, razloži pomembnost kampanje "Future Food 
Farmers" za njegovo področje politike ter izrazi podporo mladim kmetom, ki bodo odigrali klučno vlogo pri trajnostnem razvoju na 
področju prehrane v Evropi.  
Povezava: www.futurefoodfarmers.eu/campaign/testimonials/janezpotocnik/ 
 

Poziv za sodelovanje pri TNC projektu iz tujine 

Finska lokalna akcijska skupina išče partnerje za sodelovanje pri mednarodnem projektu, ki obravnava razvoj vasi in lokalne 
ekonomije. Več: http://skrci.me/QC7AP 
  

 

:: Na začetek 

 

Predstavitev knjige Kozolec na prepihu časa 

Center za razvoj Litija, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Občina Šentrupert in Razvojni center Novo mesto vabijo na 
predstavitev knjige Kozolec na prepihu časa in projekta Dežela kozolcev kot primera dobre prakse varstva in ohranjanja kulturne 
dediščine. Predstavitev bo v torek, 6. novembra 2012, ob 12. uri v Galeriji - Spomeniškovarstvenega centra na Trgu Francoske 
revolucije 3 v Ljubljani. Več: www.razvoj.si/?lng=sl&t=aktualno&id=1447 
 

Okrogla miza in odprtje razstave "30 let Triglavskega narodnega parka" 

Triglavski narodni park v sodelovanju s Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani vabi na okroglo mizo in odprtje razstave z naslovom 30 
let Triglavskega narodnega parka, ki bo v četrtek, 8. novembra 2012, ob 17. uri, v Modri sobi Filozofske fakultete, Aškerčeva 2 v 
Ljubljani. Več: www.tnp.si/prireditve/termin/1409 
 

Predavanje "Integracijski problem družbe" 

SDE - Slovensko društvo evalvatorjev vabi na drugo predavanje iz ciklusa »Kompleksna družba v radikalni sredini«. Predavanje z 
naslovom »Integracijski problem družbe« bo v sredo, 7. novembra ob 16h, ZRC/SAZU, Novi trg 4, v Ljubljani.  
Več: http://skrci.me/MCI12 
 

2. forum EMICT, Francija 

EUROMONTANA organizira 2. forum EMICT, ki bo potekal med 13. in 14. novembrom v Seynodu v Franciji.  
Več: en-emict-forum.typepad.com/emict/ 
 

Mednarodni festival vezenja (Velenje) 

2. Mednarodni festival vezenja Velenje 2012 je tridnevna prireditev z razstavo vezenin, kreativnimi delavnicami vezenja in prikazom 
posodobitve oblikovanja vezenin s sodobnimi trendi v slikarstvu. Prireditev bo povezala etnološko in rokodelsko znanje ljudi iz Velenja, 
Slovenije in Evrope skozi medkulturno in medgeneracijsko izmenjavo običajev ter inovativnih vedenj in znanj. Mojstrovine domačih 
obrti in rokodelstva, med katere se uvršča vezenje, so vsekakor ena izmed žlahtnih prepoznavnih znamenj človekove ustvarjalnosti in 
odsev kulturne podobe – včeraj je še vedno tudi danes. Festival poteka od petka, 9. novembra do nedelje, 11. novembra 2012. Več: 
www.festival-velenje.si/4049 
 

Pregled domačih dogodkov 

3. - 17. november - Martinovanje Haloze 2012. Več: www.haloze.org/index.php/2-novice/74-martinovanje-haloze-2012  
6. november - Predstavitev knjige Kozolec na prepihu časa. Ljubljana. Več: www.razvoj.si/?lng=sl&t=aktualno&id=1447 
7. november - Predavanje "Integracijski problem družbe". Ljubljana. Več: http://skrci.me/MCI12 
8. november - Okrogla miza "30 let Triglavskega NP". Ljubljana. Več: www.tnp.si/prireditve/termin/1409 
9. november - Posvet o reformi Skupne kmetijske politike do leta 2020. Krško. Več: SKP2020@gov.si 
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9. - 11. november - Mednarodni festival vezenja. Velenje. Več: www.festival-velenje.si/4049 
november - brezplačna predavanja na temo pridelave sadja in zelenjave. Loško pogorje. Več: http://skrci.me/4BSJI 
 

Pregled dogodkov v tujini 

8. - 9. november - Mednarodni sejem LEADER sodelovanj v Franciji. Več: http://skrci.me/NN0Xb 
13. in 14. november - 2. forum EMICT. Seynod, Francija. Več: en-emict-forum.typepad.com/emict/ 
13. - 15. november - Konferenca Socialno podjetništvo - nove priložnosti za podeželska okolja". Trakai, Litva. Več: 
www.leaderlietuva.lt/event-registration/ 
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 
 
  

 

:: Na začetek 

 

Posvet »Reforma Skupne kmetijske politike do leta 2020« s komisarjem Cioloşom 

Nahajamo se v zaključni fazi sprejemanja zakonodajnih predlogov, ki bodo postavili pravne okvirje za izvedbo skupne kmetijske 
politike (SKP) do leta 2020. V mesecu novembra ciprsko predsedstvo Svetu EU načrtuje sprejem skupnega stališča Sveta EU do 
posameznih zakonodajnih predlogov, prav tako v novembru se bo Evropski parlament opredelil do predlaganih vsebin zakonodajnih 
predlogov. 
Hkrati bo potrebno sprejeti že nekatere odločitve glede izvedbe zakonodajnih predlogov SKP v Sloveniji. Z namenom vključevanja širše 
javnosti v te procese je o teh vsebinah razpravljal Podeželski parlament 16. in 17. oktobra v Zrečah, kjer so bile sprejete zaključne 
usmeritve za izvedbo SKP pri nas. Z zaključnimi usmeritvami želimo seznaniti evropskega komisarja za kmetijstvo in razvoj podeželja 
g. Daciana Cioloşa, ki smo ga s tem namenom povabili na obisk v Slovenijo. Posvet bo tudi priložnost, da svoja stališča komisarju 
Cioloşu predstavijo nevladne organizacije s področja kmetijstva in razvoja podeželja. 
Posvet bo potekal v Kulturnem domu Krško, v petek 9. novembra 2012, z začetkom ob 10.00 uri (prihod in registracija ob 9.30 uri). 
Več: www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/podrocja/SKP/12_11_09_Ciolos.pdf 
  
  

 

:: Na začetek 

 

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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