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Ministrstvo za kmetijstvo in okolje razpisuje izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta 
Evrope za krajino za leto 2012-2013 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje na podlagi 11. člena Evropske konvencije o krajini (U.l. RS št. 74/2003) in Resolucije CM/Res o 
pravilih za podeljevanje nagrade Sveta Evrope za krajino razpisuje izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino 
za leto 2012-2013. Izbrano delo bo v letu 2013 kandidiralo med predlogi drugih držav članic EU za Nagrado Sveta Evrope za krajino. 
Vsaka pogodbenica konvencije lahko predloži po eno kandidaturo Generalnemu sekretariatu Sveta Evrope. Namen razpisa je izbrati 
slovensko kandidaturo. 
Nagrada je častno priznanje v obliki diplome projektu iz prakse, pobudi ali dejavnosti, ki prispevajo k promociji, varstvu, upravljanju 
in načrtovanju slovenskih krajin ter ozaveščanju javnosti o pomembnosti krajin za človekov razvoj. Več: http://skrci.me/4IQzo 
 

Javni poziv za vključitev v mrežo zunanjih strokovnjakov v turizmu za projekt MOTOR 

V okviru projekta MOTOR – Mobilni turistični inkubator, sofinanciranega v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 
2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev bodo na BSC Kranj – Regionalni razvojni agenciji 
Gorenjske v Kranju vzpostavili tako imenovani center odličnosti z naborom zunanjih strokovnjakov na področju turizma. Le-ti bodo 
nudili svetovanja turističnim akterjem, ki bi rabili pomoč pri opravljanju svoje aktivnosti oziroma nadgradnji svoje ponudbe in storitev. 
V mesecu juniju 2012 je bila organizirana Open space konferenca, kjer so turistični akterji izpostavili področja, kjer se pri njihovem 
delu pojavlja največ težav.  
V BSC Kranj vabijo, da se jim pridružite kot strokovnjak in postanete del skupine zunanjih strokovnjakov centra odličnosti v turizmu. 
Več: www.bsc-kranj.si/index.php 
 

Predlog sprememb omrežja Natura 2000  

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je konec oktobra 2000 pričelo predstavljati predlog sprememb območij Natura 2000 - tako drugim 
ministrstvom kot tudi občinam in njihovim združenjem. Za župane vseh slovenskih občin je 29. oktobra 2012 organiziralo predstavitev, 
hkrati je strokovni predlog objavilo tudi na spletni strani. Nato jih je dopisom 7. novembra 2012 povabilo, naj se seznanijo s 
predlogom, pri tem jim bodo v oporo strokovnjaki Zavoda RS za varstvo narave. Ministrstvo pričakuje, da si bodo občine predlog 
ogledale do sredine decembra 2012. Več: www.natura2000.gov.si/index.php?id=180&news_num=272 
 

OE KGZS Ljubljana opozorila na težke pogoje kmetovanja v Zasavju 

Na seji sveta Območne enote KGZS Ljubljana, ki se je 28. 11. 2012 odvijala na Dolah pri Litiji so si svetniki med ostalim ogledali 
primere dobrih praks v Oglarski deželi Dole, ki so jih na primeru oglarskih domačij Medved in Brinovec predstavili iz Zavoda za 
gozdove Slovenije. Svetniki so opozorili, da kljub letošnji hudi suši, ki je prizadela tudi njihovo območje, Agencija RS za okolje tega 
območja ni vključila v prizadeti del Slovenije. Zato si občina Litija prizadeva, da bi to območje bilo iz bolj razvite slovenske regije, 
kamor trenutno občina spada, premaknjeno v manj razvito slovensko regijo, saj bi le na ta način lahko bili kmetje upravičeni do večjih 
sredstev in ugodnejših pogojev za prijavljanje na razpise. Več: http://skrci.me/ufDFs 
 

Nesnovna dediščina iz Srca Slovenije med prvimi vpisana v slovenski register 

S pomočjo Centra za razvoj Litija je bilo oglarjenje pred kratkim vpisano v slovenski Register žive kulturne dediščine. Poleg 
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oglarjenja bo v naslednjih mesecih, ob bok pustnim obhodom kurentov, izdelovanju belokranjskih pisanic in Škofjeloškemu pasijonu, v 
Register vpisano tudi izdelovanje trničev, slamnikarstvo in lončarstvo. K vpisu v omenjeni Register žive kulturne dediščine spodbujajo 
tudi druge nosilce nesnovne kulturne dediščine, saj gre za izjemno priložnost za promocijo njihove dejavnosti. Več: 
http://www.razvoj.si/?lng=sl&t=aktualno&id=1481 
 

S podeželja.si 

Izšla je nova številka časopisa S podeželja.si, v kateri je osrednja tema namenjena aktualnim vsebinam in praznikom, lahko pa si 
preberete tudi intervju z Jožico Lokošek, kmetico leta 2012 ter prispevek o nedavnem posvetu z naslovom "Reforma Skupne kmetijske 
politike do leta 2020". Več: www.spodezelja.si/pdf/s_podezelja_27_2012.pdf 
 

Barbarno 2012 

Tradicionalno prireditev ob godu farne zavetnice sv. Barbare je Društvo za oživitev gradu Borl organiziralo v nedeljo, 2. 12. 2012. To 
je semanji dan, na katerem so že tradicionalno postregli z haloško prežgano župo in oprešakom z ocvirki. Na prireditvi sta nastopila 
zgodovinska lika - grof Jurij Friderik in grofica Marija Barbara Sauer z gradu Borl. V večnamenski dvorani so govorili o pomenu 
slovenskih gradov nekoč in danes. Več: www.halo.si/aktualno 
  

 

:: Na začetek 

 

Evropski program za animatorje podeželja (EMRA) 

Z marcem 2013 se bo pričel izvajati Evropski program za animatorje podeželja (European Masters Programme for Rural Animators - 
EMRA). Izvajal ga bo konzorcij šestih univerz s sedeži na Poljskem, v Grčiji, Romuniji, Nemčiji, Španiji in na Madžarskem ter Evropska 
Akademija za trajnostni razvoj podeželja (European Academy of Sustainable Rural Development). Potekal bo v angleškem jeziku ter na 
osnovi izobraževanja na daljavo. Program omogoča pridobitev strokovnega znanja, potrebnega na področju delovanja lokalnih akcijskih 
skupin ter programa LEADER. Več o programu si lahko preberete na tej povezavi: http://www.emra.umk.pl/ 
 

Nove publikacije ENRD 

Evropska mreža za razvoj podeželja je izdala nove publikacije. Posebna izdaja brošure z naslovom "Environmental services" 
predstavlja primere projektov Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ki obravnavajo okoljske storitve na 
evropskem podeželju. Povezava na brošuro: http://skrci.me/wN5Ao 
V publikaciji "Young farmers and younger people in rural Europe" so izbrani primeri projektov, ki prikazujejo primere razvojne 
pomoči EKSRP za mlade kmete in mlajše prebivalstvo evropskega podeželja. Povezava na publikacijo: http://skrci.me/6SETv  

Brošura "Other EU funds" obravnava primere drugih virov financiranja  razvoja podeželja iz EU skladov. 
Povezava: http://skrci.me/2uHPP 
 

Kampanja "Future...Food...Farmers" 

Gre za vseevropsko kampanjo, ki želi opozoriti splošno in politično javnost o vse večji krizi staranja podeželskega prebivalstva, kar se 
odraža tudi v kmetijstvu. CEJA (Evropski svet mladih kmetov) meni, da je pomanjkanje generacijske obnove v evropskem kmetijstvu 
resen problem, ki se ga ne sme spregledati zlasti v procesu oblikovanja prihodnje SKP. Več o kampanji: 
www.futurefoodfarmers.eu/campaign/about/ 
 

Sustainable Urban Rural Partnership European Conference 2012 - poročila 

Poročila z mednarodne konference, ki je potekala v sredini novembra v Metzu, Francija najdete na tej povezavi: 
ec.europa.eu/regional_policy/conferences/rurban/2012/programme_en.cfm 
  

 

:: Na začetek 

 

Predavanje "Socialna varnost kmetov – zavarovanja in socialne pomoči" 

LAS za razvoj vabi na predavanje Socialna varnost kmetov – zavarovanja in socialne pomoči, ki bo v petek, 14. 12. 2012 v Idriji. 
Udeleženci bodo dobili informacije o obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju, zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za 
starševsko varstvo, postopku vključitve v zavarovanje ter o vsebini in obsegu pravic. Izobraževanje bo izvedeno v okviru projekta 
KROG, ki je financiran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.  
Več: www.prc.si/novice/socialna-varnost-kmetov 
 

Podjetniški večer 
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RC Novo mesto organizira predavanje na temo "Podjetniški večer", ki bo 11. decembra v Novem mestu. V goste so povabili dva 
uspešna podjetnika, ki se bosta osredotočila na priložnosti v podjetništvu. Več: http://skrci.me/QPJMT 
 

Druženje za ljubitelje žive dediščine v Šentrupertu, Ivančni Gorici in Kamniku 

Center za razvoj Litija v začetku decembra pripravlja tri srečanja na temo nesnovne kulturne dediščine. S svojimi aktivnostmi želijo 
zajeti čim večji krog ljudi, ki jih ta tematika zanima, zato so pripravili srečanja na treh različnih lokacijah. Prvo srečanje bo potekalo 
v četrtek, 6. decembra, v Šentrupertu in isti dan še v občini Ivančna Gorica,  v sredo, 12. decembra, pa še v Kamniku. 
Na srečanja vabijo vse tiste, ki delujejo v različnih društvih na področju ohranjanja kulturne dediščine, soustvarjajo etnološke 
prireditve ali jih zanima tradicionalna lokalna kulinarika, pa tudi mojstre domače obrti in rokodelce, ljudske pevce, folklorne plesalce 
in druge ustvarjalce na področju nesnovne kulturne dediščine. Več: http://www.razvoj.si/?lng=sl&t=aktualno&id=1474 
 

Forum o razvoju podeželja (Budimpešta) 

Madžarska nacionalna mreža za podeželje organizira Forum na temo razvoja podeželja, ki bo 12. in 13. decembra v Budimpešti na 
Madžarskem. Predstavljeni bodo številni primeri dobrih praks programa LEADER iz različnih držav EU. Povezava na osnutek programa: 
http://skrci.me/F7HfG  
 

Pregled domačih dogodkov 

5. - 7. december - Lombergarjevi dnevi. Hoče. http://skrci.me/xj6qN 
6. in 12. december - Druženje za ljubitelje žive dediščine v Šentrupertu, Ivančni Gorici in Kamniku. Več: 
http://www.razvoj.si/?lng=sl&t=aktualno&id=1474 
11. december - Podjetniški večer. Novo mesto. Več: http://skrci.me/QPJMT 
14. december - Predavanje "Socialna varnost kmetov – zavarovanja in socialne pomoči". Idrija. Več: www.prc.si/novice/socialna-
varnost-kmetov 
 

Pregled dogodkov v tujini 

6. december - Konferenca Towards a resource efficient agriculture in Europe: the role of research and technology for safe and 
healthy food. Bruselj. Več: http://skrci.me/GLP7n 
7. december - Seminar o programu razvoja podeželja 2014-2020. Več: http://skrci.me/4qkIQ 
12. december - Forum o razvoju podeželja. Budimpešta. Več: http://skrci.me/F7HfG 
  

 

:: Na začetek 

 

Brošura SKP 

Evropska komisija je ob 50-letnici skupne kmetijske politike izdala publikacijo Skupna kmetijska politika - Partnerstvo med Evropo 
in kmeti. SKP je bila sprejeta leta1962 kot partnerstvo med kmetijstvom in družbo, med Evropo in njenimi kmeti. Njena glavna cilja 
sta bila izboljšati kmetijsko produktivnost, da se potrošnikom zagotovi stalna ponudba hrane po dostopnih cenah, in kmetom v EU 
omogočiti dostojno preživljanje. Več: http://skrci.me/hZXEA 
  

 

:: Na začetek 

 

Objavljen javni razpis Pomoč mladim prevzemnikom kmetij  

Dne 30. 11. 2012 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje objavilo nov javni razpis za ukrep 112 - Pomoč mladim prevzemnikom kmetij 
za leto 2012. Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 10 milijonov evrov. Predmet podpore je enkratna finančna 
pomoč mladim prevzemnikom kmetij za prvi lastniški prevzem kmetije. Cilj podpore je spodbuditi prenos kmetije na mlajšo generacijo 
in izboljšati starostno strukturo nosilcev kmetijskih gospodarstev, povečati razvojno in proizvodno sposobnost prevzetih kmetij ter 
prispevati k povečanju produktivnosti dela v kmetijstvu. Vlagatelji so fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju RS, 
so starejši od 18 let in mlajši od 40 let oziroma, ki dopolnijo 40 let v letu prijave na javni razpis in prvič prevzamejo kmetijo. Javni 
razpis bo odprt do zaprtja javnega razpisa, ki bo objavljen na spletni strani MKO.  
Povezava: http://skrci.me/xP5vY 
 

Objava razpisa za mikropodjetja 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence, da bo v Uradnem listu RS, predvidoma v petek, 7. 12., objavilo nov javni 
razpis za ukrep 312 - Podpora ustanavljanju in razvoju mikropodjetij iz Programa razvoja podeželja RS za obdobj 2007–2013. 
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Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 9 milijonov evrov. Sredstva se razpisujejo z zaprtim javnim razpisom in bo odprt od 
naslednjega dne po objavi v uradnem listu do vključno 16. 1. 2013 do 24. ure. 
Predmet podpore je enkratna finančna pomoč za ustanavljanje in razvoj mikropodjetij. Cilj podpore je pospešiti ustanavljanje novih 
delovnih mest, dvigniti podjetniške veščine in upravljavska znanja ter izboljšati stanje na področju podjetništva na podeželju.  
Več: www.mko.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/6130/ 
  

 

:: 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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