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:: NAPOVED DOGODKOV IN PRIREDITEV   
 

 

Upoštevali večino pobud občin glede sprememb Nature 2000 

Zavod RS za varstvo narave je občinam, ki so poslale pobude za spremembo in dopolnitev območij Natura 2000, prejšnji teden poslal 
obsežno poročilo o obravnavi njihovih mnenj in jih povabil, da si spremenjen predlog območij Natura 2000 ogledajo na javnem 
pregledovalniku grafičnih podatkov MKO RKG na spletnem naslovu http://rkg.gov.si/GERK/WebViewer/, kjer sta pri vrstici »Natura 
2000 predlog sprememb 2012« dodana sloja: N2K-Predlog-SPA (2013) in N2K-Predlog-pSCI (2013). Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je 
29. oktobra lani, občinam predstavilo osnutek sprememb in dopolnitev območij Natura 2000 in jih povabilo, naj se z njim podrobneje 
seznanijo na območnih enotah Zavoda RS za varstvo narave ter do sredine decembra 2012 Zavodu posredujejo svoje mnenje. Več: 
http://skrci.me/wqE5a 
  

 

:: Na začetek 

 

Mednarodno leto sodelovanja na področju voda se je tudi uradno začelo 

Na sedežu organizacije UNESCO v Parizu se je s ponedeljkovim otvoritvenim dogodkom tudi uradno začelo letošnje mednarodno leto 
sodelovanja na področju voda, ki ga je na svojem 69. plenarnem zasedanju decembra 2010 razglasila Generalna skupščina Združenih 
narodov. Mednarodno leto sodelovanja na področju voda je velik izziv v smislu iskanja sinergij in sodelovanja med različnimi deležniki. 
Le tako bomo lahko bolj učinkovito dosegali že dogovorjene mednarodne cilje na področju voda ter nacionalni cilj Slovenije – to pa je 
ohranjanje oz. zagotavljanje dobrega stanja naših voda in povečevanje ozaveščenosti vsakega posameznika o pomenu zdrave in varne 
pitne vode za vsakogar. Več: http://skrci.me/BuQWz 
 

Poziv za sodelovanje pri mednarodnih projektih sodelovanja 

Italijanski LAS iz Toskane (F.A.R. Maremma) pripravlja projekt, katerega eden izmed ciljev je preprečitev oz. zmanjšanje prekinitve 
šolanja, predvsem mladih fantov in deklet, starih med 12 do 16 let. LAS išče dodatnega partnerja iz Evrope za sodelovanje pri 
mednarodnem projektu. Prijave sprejemajo do 15. 2. na info@farmaremma.it. 

Italijanska organizacija Camera Work pa poziva partnerje k sodelovanju pri leader projektih mednarodnega sodelovanja. Kontaktni 
podatki: ricerca_opportunita@camerawork.it. Povezava na  spletno stran organizacije: www.camerawork.it 
  

 

:: Na začetek 

 

Podeželje v mestu 2013 

Tudi v letu 2013 bo Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije v sodelovanju z mestnimi občinami organizirala šest prireditev Podeželje v 
mestu. Z njimi želijo predstaviti raznoliko ponudbo slovenskih kmetij in približati kakovostne pridelke in izdelke prebivalcem mest. 
Podeželja v mestu omogočajo promocijo neposrednim proizvajalcem, spodbujajo direktno prodajo in so priložnost za srečanje 
pridelovalcev, potrošnikov, trgovcev in predstavnikov medijev. Na prireditvah se odvija kulinarična zgodba, vezana na letni čas, 
podeželsko kulturno in kulinarično tradicijo. Objavljeni so tudi termini in lokacije prireditev. Več: http://skrci.me/HfHzj  
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Okrogla miza »Stanje kmetij po 20 letih samostojne kmetijske politike« 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, KGZS-Zavod Ptuj organizira okroglo mizo z naslovom »Stanje kmetij po 20 letih samostojne 
kmetijske politike«, ki bo v petek, 15. februarja 2013 v Trnovski vasi v Slovenskih goricah. Dogodka se bo udeležil tudi minister 
Bogovič. Več: www.kgzs.si/GV/Aktualno/V-srediscu/Novica/ArticleId/1944/Vabilo-na-okroglo-mizo.aspx  
 

Kranjski rokodelci v Škofji Loki  

Tokratna razstava v Mrežnem informacijskem centru bo posvečena rokodelcem sekcije DUO, OOZ Kranj. Na razstavi se bodo s svojim 
znanjem in z izdelki obiskovalcem predstavili rokodelci s širšega gorenjskega območja. Razstava bo odprta med 14. februarjem in 15. 
marcem 2013. Več: www.duo-kunsthandwerk.eu/news_sl/detail/412 
 

Državna razstava pletenic 

Zveza kmetic Slovenije, Društvo kmečkih žena Novo mesto, Turistično društvo Straža in KGZS – Zavod Novo mesto vabijo na državno 
razstavo pletenic, ki bo v nedeljo, 17. februarja 2013 v Prečni pri Novem mestu. Več: http://skrci.me/Rf62I 
 

Pregled dogodkov 

14. februar - "Predstavitev produkta na stojnici". Ročinj. Več: http://www.icra.si/  
14. februar - 15. marec - Razstava rokodelcev. Škofja Loka. Več: www.duo-kunsthandwerk.eu/news_sl/detail/412 
15. februar - Okrogla miza »Stanje kmetij po 20 letih samostojne kmetijske politike«. Trnovska vas. Več: http://skrci.me/5I4pe 
17. februar - Državna razstava pletenic. Novo mesto. Več: http://skrci.me/Rf62I 
18. februar - Eko kmetijstvo – priložnost za vsakogar. Litija. Več: www.razvoj.si/?lng=sl&t=aktualno&id=1523 
23. marec - Podeželje v mestu. Ljubljana. Več: http://skrci.me/spVF1 
  

 

:: Na začetek 

 

Evropski svet potrdil EU proračun 2014–2020 

Po maratonskem pogajanju 7. – 8. 2. 2013 v Bruslju je Evropski svet potrdil sedemletno finančno perspektivo za obdobje 2014–2020, ki 
znaša 960 milijard EUR oziroma 1,0 % BND Evropske unije in je na ta način za 3,5 % nižji od tekočega obdobja 2007–2013. Sredstva 
kohezijske politike se znižujejo za 8,4 %, sredstva skupne kmetijske politike pa za 11,3 %. Več sredstev kot do zdaj je namenjenih 
raziskavam, inovacijam, izobraževanju – zlasti mladih – in infrastrukturi. Predlog proračuna sedaj še čaka razpravo in glasovanje v 
Evropskem parlamentu. 
V skupni kmetijski politiki bo Slovenija v celoti prejela skoraj 1,6 milijarde EUR. Od tega je dobrih 744 milijonov evrov namenjenih 
za razvoj podeželja, za katerega bo Slovenija dobila dodatek v višini 150 milijonov EUR. Za skupno ribiško politiko ter okoljske in 
podnebne projekte v okviru programa LIFE pa bo Sloveniji na voljo 50 milijonov EUR. Povezava na Sklep Evropskega sveta z dne 7. in 8. 
februarja 2013 v zvezi z večletnim finančnim okvirom: http://skrci.me/eIGi6 
Povezava na novico predsednika Vlade RS: http://skrci.me/nss5Y 
Povezava na naslednji večletni finančni okvir evropske unije za obdobje 2014-2020 Ministrstva za zunanje zadeve: 
http://skrci.me/2MN61 
 

Dodatni rezi v proračunska sredstva SKP EU 2014 – 2020 bodo ogrozili zaposlene na evropskem 
podeželju in prehransko varnost 

Krovna organizacija evropskih kmetov in zadrug COPA COGECA izraža obžalovanje glede nedavne odločitve vodij držav in vlad EU, 
da še dodatno znižajo proračunska sredstva skupne kmetijske politike (SKP) EU 2014 – 2020, predlagane s strani Evropske komisije. 
Odločitev pomeni dodatnih 15 % zmanjšanje sredstev, kar ogroža 40 milijonov zaposlenih v kmetijstvu in živilstvu ter več milijonov 
zaposlenih na podeželju. Glede na napovedi, da se bo povpraševanje po hrani do leta 2050 povečalo za 70 %, to pomeni, da odločitev 
obenem ogroža prehransko varnost. Več: http://skrci.me/uIngX 
 

Anketa o namerah kmetijskega gospodarstva v obdobju 2014-2020 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje in Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja prosita nosilce (kmetij in kmetijskih 
gospodarstev) za sodelovanje pri izpolnjevanju kratke in neobvezne "Ankete o namerah kmetijskega gospodarstva za obdobje 2014-
2020", ki jo lahko izpolnijo ob oddaji letošnje zbirne vloge. Na ta način želita pridobiti podatke o namerah kmetijskih gospodarstev, ki 
jih bo ministrstvo uporabilo pri usmerjanju in načrtovanju ukrepov kmetijske politike ter pri pripravi programa razvoja podeželja in 
drugih strateških dokumentov za obdobje 2014-2020. Več: http://skrci.me/tlGV1 
  

 

:: Na začetek 

 

Aktualni odprti javni razpisi MKO 

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

 

:: 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. 
 

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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