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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! 
 

Sedma seja LEADER pododbora na temo lokalnih razvojnih strategij LEADER  

Seje se bodo 23. 11. 2011 v Bruslju udeležili dva predstavnika Zadruge LAS dobro za nas, predstavnik Kmetijskega inštituta Slovenije, ki je 
imenovan v Fokusno skupino Lokalne razvojne strategije, in dva predstavnika MKGP. 
program seje 
 

Novela Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi PRP 2007-2013 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je dne, 10. 11. 2011, v medresorsko usklajevanje poslalo osnutek Uredbe o spremembah in 
dopolnitvah uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007 - 2013 v letih 2011 - 2013. 
 

V petek z najmlajšimi o pomenu zdravega prehranjevanja in lokalno pridelani hrani 

V petek, 18. 11. bodo otroci, ki so vključeni v vrtce in učenci vseh osnovnih šol v Sloveniji, imeli »Tradicionalni slovenski zajtrk«. Jedli bodo 
črni kruh, med, maslo, mleko in jabolko, ki jih bodo donirali kmetje, živilsko predelovalna industrija, kmetijska podjetja in čebelarji. Projekt 
je rezultat sodelovanja državnih institucij, NVO, šol, vrtcev in donatorjev, nastal pa je na pobudo Čebelarske zveze Slovenije (ČZS). 
Več: www.mkgp.gov.si   

:: Na začetek

 
 

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 
 

  



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. 
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 
  
 

13. številka novic mreže ELARD 

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

 
 

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 
 

Mednarodna konferenca in razstava z naslovom ‘Communicating Rural Development to Citizens’ 
Datum in kraj: 17. – 18. november, 2011, Milano, Italija 
Organizator: Italijanska mreža za razvoj podeželja (Italian NRN), Regija Lombardija (Regione Lombardia), Evropska mreža za razvoj podeželja 
(EN RD) 
Dvo-dnevna Konferenca se bo osredotočala na vključevanju deležnikov s področja razvoja podeželja k promociji oz. širjenju informacij s 
področja razvoja podeželja širši javnosti. 
Več: www.reterurale.it 
 

Konferenca "Skupni strateški okvir: dodajanje vrednosti razvoju podeželja? Premostitev razlik med SKP in 
kohezijsko politiko" - Bruselj 

Kraj in datum: 22. 11. 2011, 18.30-20.00h, Evropski parlament - soba 6Q1, Bruselj, Belgija 
Organizatorja: Notre Europe in Europlus.ro 
Cilj konference (The Common Strategic Framework: adding value to rural development? Bridging the gap between the CAP and the cohesion 
policy) je prispevati k debati o dinamični koordinaciji med cilji Skupne kmetijske politike in kohezijske politike. Posebna pozornost bo 
namenjena vplivom novega strateškega okvirja na razvoj podeželja 
Povezava: www.notre-europe.eu 
 

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



 
 

20. mednarodni simpozij o prehrani domačih živali (Zadravčevi – Erjavčevi dnevi) 

Državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Tanja Strniša se je 10. 11. 2011 v Radencih udeležila otvoritve 
že 20. mednarodnega simpozija o prehrani domačih živali (Zadravčevi – Erjavčevi dnevi). Simpozij, ki sta ga organizirala KGZS in KGZS - Zavod 
Murska Sobota, je predstavil dosežke in ugotovitve glede prehrane domačih živali in vpliv kmetijstva na urejenost kulturne krajine. Namen 
simpozija pa je bil predvsem poudariti pomen, ki ga ima kmetovanje za našo in prihodnje generacije. 
Več: www.mkgp.gov.si 
 

158. redna seja Vlade RS 

Vlada RS je na 158. redni seji, ki je potekala 10. 11. 2011, sprejela stališča do evropskih uredb in imenovala vršilca dolžnosti direktorja Zavoda
za gozdove Slovenije. 
Več: www.mkgp.gov.si 
  
 

Poročilo z okrogle mize »Veriga od kmeta do kupca – izvir iz vasi, ki napaja mesta« 

Na okrogli mizi »Veriga od kmeta do kupca – izvir iz vasi, ki napaja mesta«, ki je potekala 10. 11. 2011 v Kršem so mnenja soočili predstavniki 
vseh členov prehranske verige, tudi Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan. Minister je med drugim povedal, da so v 
Sloveniji problem male kmetije, saj preveliko število kmetov hitreje finančno omaga in napovedal, da jim bodo že prihodnje leto pomagali s 
poenostavitvijo postopkov, hkrati pa z določenimi ukrepi spodbudili k pridelavi produktov, ki jih primanjkuje, kot je na primer zelenjava. Na 
tem področju se je samooskrba iz 70 % zmanjšala samo na 30 %. Pri tem je posebej izpostavil nujno povečanje samooskrbe z živili iz lastnega 
okolja. 
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

 
 

Delovno srečanje ministrov za kmetijstvo JV Evrope v Skopju 

Državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Tanja Strniša se je v Makedoniji 11. 11. 2011, na povabilo 
ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in upravljanje z vodami Republike Makedonije, Ljupča Dimovskega ter Stalne delovne skupine za razvoj 
podeželja v državah Jugovzhodne (JV) Evrope (SWG), udeležila letnega delovnega srečanja ministrov za kmetijstvo JV Evrope. Udeleženci 
srečanja so razpravljali o reformi Skupne kmetijske politike (SKP) in razvoja podeželja v obdobju 2014 – 2020 ter o strateških usmeritev za 
bodoče regionalno sodelovanje. Pri razpravi o reformi SKP je mag. Strniša poudarila, da Slovenija podpira predlog Komisije glede strateških 
ciljev bodoče SKP, zlasti še vitalno proizvodnjo hrane in ohranjanje potenciala za pridelavo hrane po vsej EU in s tem zagotavljanje dolgoročne
varnosti preskrbe s hrano na nacionalni, evropski in globalni ravni. Slovenija podpira tudi naravnanost SKP v spodbujanje trajnostnega 
upravljanja z naravnimi viri in doseganje uravnoteženega prostorskega razvoja. Z zasledovanjem navedenih ciljev bo SKP tudi pomembno 
prispevala k doseganju ciljev Strategije Evropa 2020. 
Več: www.mkgp.gov.si 
  
 

Ministri EU na rednem zasedanju nadaljevali razpravo o SKP 

Ministri EU, pristojni za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, so na rednem zasedanju 14. 11. 2011 v Bruslju med drugim nadaljevali razpravo o 
reformi SKP. Tokrat so se osredotočili na predlog uredbe o neposrednih plačilih, kjer je predsedstvo pripravilo vprašanja vezana na predlog 
komisije glede redistribucije sredstev med državami članicami in znotraj držav ter nove strukture neposrednih plačil. Minister Židan je v 
razpravi povedal, da Slovenija sicer podpira uporabo predlaganega »pragmatičnega pristopa« pri določitvi ovojnic posameznih držav članic za 
neposredna plačila, končno stališče o predlagani višini sredstev za Slovenijo pa bo mogoče oblikovati šele, ko bo sprejet dogovor o večletnem 
finančnem okviru. Nadalje je povedal, da se Slovenija strinja s predlaganimi spremembami obstoječega sistema neposrednih plačil v smeri bolj 
enotnih plačil na ravni države, če bo državam članicam dana zadostna prožnost pri sami izvedbi novega sistema predvsem v smislu reševanja 
specifičnih problemov vezanih na prerazporeditve med posameznimi kmetijskimi pridelovalci in sektorji. 



Več: www.mkgp.gov.si 
  
 

Minister Židan in madžarski kolega podpirata poenostavitev izvedbe ukrepov v novi SKP 

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 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

 
 

Študijsko srečanje o gozdnih sadežih (LAS Posavje) 



Datum in kraj: četrtek, 17. novembra 2011, ob 17. uri v prostorih Krajevne skupnosti Kapele, Kapele 20 
Srečanja so del projekta Gozdni sadeži - vrnitev h koreninam, ki je sofinanciran iz programa LEADER in ki poteka po celotnem Posavju. Skupaj 
bomo zbirali in zapisovali podatke oz. recepte o uporabi gozdnih sadežev v posavski kuhinji. In še kaj! Na prvem srečanju bosta projekt in delo 
predstavila Marija Imperl, KTRC Radeče in Jože Prah. Etnološki pogled bomo dodale tudi »brežiške« etnologinje dr. Ivanka Počkar, Anita 
Radkovič in Alenka Černelič Krošelj. 
Povezava na vabilo 
  
 

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. 

 
Povezave v kazalu v programu Lotus Notes delujejo zgolj v verziji 8.0 ali novejše. 

Odjava iz e-novic. 

 


