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Predstavljamo vam PRePlet - Obvestila Mreže za podeželje 

 
Pred vami je prva številka elektronskih novic Mreže za podeželje, ki smo jih poimenovali PRePlet. Vsak teden vam bodo prinašale 
novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in se bodo navezovale na Program razvoja podeželja (PRP) Republike Slovenije v
obdobju 2007-2013. 
Vsebino PRePleta bo pripravljalo Društvo za razvoj slovenskega podeželja v sodelovanju z Mrežo za podeželje. 
K vsebini PRePleta lahko prispevate tudi vi tako, da nam pošljete aktualne informacije s področja razvoja podeželja na info@drustvo-
podezelje.si. 
Želimo vam prijetno branje! 
 

Poziv LAS k udeležbi na 7. seji LEADER Subcommittee v Bruslju 

 
Mreža za podeželje vabi lokalne akcijske skupine k sodelovanju na 7. seji LEADER subcommittee-ja, ki bo potekala 23. 11. 2011 v
Bruslju. Do sedaj se je odzvala samo ena lokalna akcijska skupina, zato znova pozivamo, da predstavniki LAS zapolnite še drugo prosto
mesto in se skupaj s predstavnico MKGP in predstavnikom Mreže za podeželje udeležite tega pomembnega sestanka. 
 

157. redna seja Vlade RS 

 
Vlada RS je 3. 11. 2011 na 157. redni seji izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga s hmeljem, zaradi krize v
hmeljarskem sektorju, ki je nastala zaradi neprodanih količin hmelja. Vlada je tudi sprejela stališče k Predlogu uredbe Sveta o
določitvi ribolovnih možnosti, ki so plovilom EU na voljo v letu 2012 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, za katere ne
veljajo mednarodna pogajanja ali sporazumi. Slovenija podpira predlog te uredbe. Več: www.mkgp.gov.si 
   

:: Na začetek

 
ENRD vabi k predstavitvi projektov s področja razvoja podeželja na mednarodnih sejmih v 
Berlinu in Parizu 

 
V začetku prihodnjega leta bosta organizirana dva večja mednarodna sejma, katerih glavna tema bo »Proslavitev petdeset let Skupne
kmetijske politike«. Prvi dogodek bo potekal januarja v Berlinu, drugi pa konec februarja v Parizu. Ob tej priložnosti Evropska mreža
za razvoj podeželja (ENRD) vabi, da na razstavnem prostoru DG AGRI brezplačno predstavite oz. promovirate svoje projekte oz.
primere dobrih praks, lokalne produkte in ostale aktivnosti s področja razvoja podeželja. Prijave zbirajo do 10. novembra. 
Preberi več 
  

Politika razvoja podeželja v številkah 

 

  



Evropska mreža za razvoj podeželja (ENRD) je objavila povzetke napredka Politike razvoja podeželja v vseh državah članicah EU.
Več: enrd.ec.europa.eu 
  

Mreža PREPARE podeljuje štipendije 

 
Mreža PREPARE (Partnership for Rural Europe) vabi vse zainteresirane, da izkoristijo priložnost štipendiranja za spoznavanje pristopov
k razvoju podeželja v drugih dražav članic mreže PREPARE (štipendija znaša maksimalno 1.000 EUR). 
Več informacij: info@preparenetwork.org 
 

13. številka novic mreže ELARD 

 
Aktualno številko novic mreže ELARD (European LEADER association for Rural Development) si lahko ogledate tukaj. 
   

:: Na začetek

 
Vabilo na posvet o reformi Skupne kmetijske politike do 2020 

 
Datum in kraj: petek, 18. 11. med 10.00 in 15.00 uro na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, Pivola
10, Hoče 
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Dejan Židan, vabi k udeležbi na posvetu o reformi Skupne kmetijske politike
(SKP) do leta 2020. Na posvetu želi MKGP predstaviti predlagano vsebino sprememb, prve ocene njenih učinkov in predloge izhodišč
Slovenije za pogajanja na ravni EU. Evropska komisija je namreč 12. oktobra 2011 objavila predloge predpisov, ki določajo reformo
SKP, s čimer se vstopa v zaključno fazo javne razprave in institucionalnih pogajanj o prihodnosti SKP. 
Povezava na vabilo 
 

Seminar ENRD »Izboljšanje implementacije Programov razvoja podeželja« 

 
Datum in kraj: 9. 12. 2011, Bruselj (Belgija) 
Seminar Evropske mreže za razvoj podeželja (ENRD) bo predstavil glavne ugotovitve ENRD delavnice »Thematic Working Group 4« z
naslovom »Delivery Mechanisms of EU Rural Development Policy«, ki je identificirala prednosti in možne izboljšave implementacije
PRP in jih bo skušal nadgraditi. 
Več: enrd.ec.europa.eu   

:: Na začetek

 
Minister mag. Dejan Židan sprejel zmagovalca in kandidate izbora za inovativnega mladega 
kmeta 

 
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan je 2. 11. sprejel zmagovalca in kandidate 5. izbora za inovativnega
mladega kmeta oziroma kmetico. Minister je uvodoma poudaril, da je v današnji situaciji, ko hrane že primanjkuje in je zelo
pomembno predvsem to, da v Sloveniji pridelamo čim več hrane zelo dobrodošlo, da se čim več mladih odloča za delo na kmetiji.
Pozdravil je izbor, ki ga skupaj organizirata Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Zveza Slovenske podeželske mladine. Naziv
mladi inovativni kmet je letos prejel Alojz Mlakar. Njegova inovativnost se kaže v pristopu k preusmeritvi kmetije v sadjarstvo, žirijo
pa je prepričal z inovacijo pri postavitvi protitočne mreže. 
Več: www.mkgp.gov.si 
 

7. redna skupščina DRSP 

 
Na skupščini Društva za razvoj slovenskega podeželja 27. 10. 2011 v Dobju so člani potrdili poročilo o delu in finančno poročilo za leto
2010. Največ časa je bilo posvečeno razpravi o prireditvi Podeželski parlament, katere ključna ugotovitev je bila, da bi bila izvedba te
prireditve izjemnega pomena ne samo za lokalne akcijske skupine, ampak tudi za vse ostale akterje na podeželju. Udeleženci
skupščine so pregledali tudi zakonodajne predloge za novo SKP po letu 2013.   

:: Na začetek

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan je, na povabilo ministra za razvoj podeželja Republike Madžarske, dr.
Sándorja Fazekasa, prejšnji teden bil na dvodnevnem delovnem obisku na Madžarskem. Ministra sta prvi dan obiska 4. 11. med drugim
razpravljala o reformi Skupne kmetijske politike (SKP) do 2020. Minister Židan je po srečanju z madžarskim ministrom povedal, da
Slovenija podpira večino predlogov zakonodajnih aktov, ki jih je pripravila Komisija. Po njegovih besedah se kot strateške prioritete



razpravljala o reformi Skupne kmetijske politike (SKP) do 2020. Minister Židan je po srečanju z madžarskim ministrom povedal, da
Slovenija podpira večino predlogov zakonodajnih aktov, ki jih je pripravila Komisija. Po njegovih besedah se kot strateške prioritete
izpostavlja ohranjanje potenciala za pridelavo hrane po celotni EU. Prav tako je minister izpostavil prizadevanje Slovenije za ohranitev
sredstev za SKP na sedanji ravni. 
Več: www.mkgp.gov.si 
 

Osnutek stališč RS do zakonodajnih predlogov Evropske Komisije o Skupni kmetijski politiki do 
2020  
 
Povezava na dokumente: 
Osnutek stališč RS do zakonodajnih predlogov Evropske Komisije o Skupni kmetijski politiki do 2020 (.doc) 
SKP do leta 2020 - Glavni elementi zakonodajnih predlogov (.ppt) 
   

:: Na začetek

 
Ukrep Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem 
gospodarstvu v letu 2011 

 
Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, zaradi
nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu, ko gre za škodo na kmetijskih objektih, nastalo zaradi požara ali
strele. 
Datum objave: 28.10.2011 
Kontaktna oseba: ARSKTRP 
Povezava na razpisno dokumentacijo 

Ukrep Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo v letu 2011 

 
Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki je posledica
smrti oziroma l., ll. ali lll. kategorije invalidnosti ali več kakor šestmesečne osemurne nesposobnosti za delo ali primerljive vsote ur za
najmanj štiriurno nesposobnost za delo v desetmesečnem neprekinjenem obdobju. 
Datum objave: 28.10.2011 
Kontaktna oseba: ARSKTRP 
Povezava na razpisno dokumentacijo 

Javni razpis za ukrep »Podpora kmetijskim gospodarstvom zaradi degradiranosti okolja« 

 
Predmet javnega razpisa je dodelitev podpore kmetijskim gospodarstvom, ki so na območjih z degradiranim okoljem in opravljajo na
njih svojo dejavnost ter imajo zaradi takega okolja znižan dohodek. Kmetijsko gospodarstvo mora biti na degradiranih območjih, ki ga
je določila Vlada RS z Odlokom območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v
Zgornji Mežiški dolini (Uradni list, št. 119/07). Okvirna višina celotnega razpisa znaša do 20.000 evrov. Prijava na razpis mora biti
posredovana na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja peti dan po objavi razpisa v Uradnem listu RS, oziroma do objave
obvestila o zaprtju razpisa, ki bo objavljen na spletni strani ministrstva. 
Datum objave: 28. 10. 2011 
Kontaktna oseba: ARSKTRP 
Povezava na razpisno dokumentacijo 
 

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe 1. in 3. osi PRP 2007-2013 v letu 2011 

 
Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe 1. in 3. osi PRP 2007-2013 v letu 2011 za obdobje od septembra do decembra
je na voljo tukaj.   

:: Na začetek

 
EKSRP izdal brošuro s primeri LEADER projektov 

 
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (The European Agricultural Fund for Rural Development) je izdal brošuro, v kateri so
predstavljeni primeri LEADER projektov iz različnih sektorjev in iz različnih držav. 
Brošura je na voljo tukaj. 
 

LAS loškega pogorja do 23.12.2011 zbira projektne ideje za 5. javni poziv LAS 



 
Več informacij najdete na www.las-pogorje.si. 
 

Uspešno zaključeni še trije projekti iz LIN 2010 na območju Obsotelja in Kozjanskega 

 
V okviru Letnega izvedbenega načrta za leto 2010 LAS Obsotelje in Kozjansko, so bili so septembra izvedeni še trije projekti in sicer:
Označitev kolesarskih in sprehajalnih poti v občini Podčetrtek (prijavitelj: Turizem Podčetrtek, GIZ), Mladi za turizem in podjetništvo
(prijavitelj: RA Sotla) in Turistični vodnik Rogaška Slatina in okolica (prijavitelj: Občina Rogaška Slatina). 
Več: www.ra-sotla.si 
   

:: 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, gozdarstvo in prehrano. 
 

Odjava iz e-novic. 

 
 


