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Izšla je nova številka glasila Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Zelena dežela

Do Zelene dežele lahko dostopate tukaj.   
:: Na začetek

 
 

Prva konferenca o nadzoru in vrednotenju SKP po 2013 - Bruselj 

Prva konferenca o nadzoru in vrednotenju (Monitoring in Evaluation - M&E) SKP po 2013 je potekala 20. in 21. septembra 2011 v 
Bruslju. Namen konference, ki jo je organiziral Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja (DG AGRI) Evropske komisije, je 
bil raziskati  načine, kako se srečati s pričakovanji M&E SKP po 2013, da bi bile v skladu s potrebami vseh nosilcev politike. Seminarja 
se je udeležilo 230 predstavnikov ministrstev za kmetijstvo, agencij, statističnih uradov, evalvatorjev, NVO in akademikov iz 27 držav 
članic ter predstavnikov Evropske komisije in drugih EU organizacij. 
Več: enrd.ec.europa.eu 
 

Izšla je nova številka Rural Evaluation News 

V novi številki glasila Evropske mreže za vrednostenje razvoja podeželja (European Evaluation Network for Rural Development) si lahko
med drugim preberete komentar Komisije na prvo konferenco o "nadzoru in vrednotenju SKP po 2013" v Bruslju.   

:: Na začetek

 
 

Mednarodna delavnica na temo trajnostnega upravljanja z naravnimi viri s poudarkom na vodi in 
kmetijstvu - Bruselj 

Datum in kraj: 29. november 2011, Evropski parlament, Bruselj 
Organizator: European Parliament’s Science and Technology Options Assessment (STOA) unit 
Delavnica (European workshop on sustainable management of natural resources with a special focus on water and agriculture) bo 
predstavila prve rezultate študije, katere cilje je narediti pregled nad trajnostnim upravljanjem z viri in identificirati prihodnje izzive, 
predvsem na področju vode in uporabe naravnih virov v kmetijstvu. 
Povezava na program 

  



    
:: Na začetek

 
 

Posvet »Dobri primeri poslovanja zadrug iz Italije, Avstrije in Slovenije 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zadružna zveza Slovenije ter Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij so skupaj s 
Kmečko zvezo iz Trsta in Kmečko izobraževalno skupnostjo iz Tinja dne 21. 11. 2011 pripravili posvet »Dobri primeri poslovanja 
zadrug iz Italije, Avstrije in Slovenije. Gre za dogodek ob začetku Mednarodnega leta zadrug, ki so ga Združeni narodi razglasili 31. 
oktobra v New Yorku. Minister mag. Dejan Židan je v uvodu poudaril, da odločitev Združenih narodov predstavlja odziv na posledice in 
potrebe, ki izvirajo iz učinkov svetovne finančne in gospodarske krize. »V zgodovini se je zadružništvo rodilo prav v težkih gospodarskih
razmerah in tudi v zadnji krizi se kaže, da so zadružna podjetja bolj odporna kot podjetja s klasično lastniško in upravljavsko 
strukturo; zadružne banke so tudi bolje prestale sedanjo finančno krizo kot komercialne banke ali banke v državni lasti«. 
Več: www.mkgp.gov.si 
 

»Tradicionalni slovenski zajtrk« v slovenskih vrtcih in osnovnih šolah 

Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, ki je potekal 18. 11., je združil 268.074 otrok, vzgojiteljev in učiteljev v vrtcih ter osnovnih 
šolah  pri obedu tradicionalnega slovenskega zajtrka. V sklopu projekta je Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan 
Židan  zajtrkoval z učenci v osnovni šoli Murska Sobota II, državna sekretarka mag. Tanja Strniša se je učencem pri zajtrku pridružila 
na Osnovni šoli Ketteja in Murna v Ljubljani, generalni direktor Direktorata za kmetijstvo na MKGP, Branko Ravnik, operativni vodja 
projekta, pa je zajtrkoval z učenci 3. osnovne šole Celje. Projekt »Tradicionalni slovenski zajtrk« je bil med učenci zelo dobro sprejet, 
nekateri otroci v šolah in vrtcih pa so ga obogatili z raznimi likovnimi in kulturnimi aktivnostmi. 
Več: www.mkgp.gov.si 
 

Predlog ukrepov kmetijske politike, s katerimi bi zmanjšali negativne vplive pomanjkanja vlage v 
rastni dobi 

Predstavitev projekta: Strategija upravljanja z vodami za zmanjšanje pomanjkanje voda v Alpah -»ALP-WATER-SCARCE« v okviru 
transnacionalnega teritorialnega sodelovanja - Programa območja Alp 2007-2013 si lahko ogledate tukaj. 
 

Biosimpozij o ekološkem kmetijstvu in socialnem podjetništvu 

Državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Tanja Strniša se je 17. 11. 2011 v Hočah udeležila 14. 
Biosimpozija Alpe Jadran, na katerem so se srečali akterji s področja ekološkega kmetijstva. Nosilni temi biosimpozija sta socialno 
podjetništvo in vizija razvoja ekološkega kmetijstva v novi skupni kmetijski politiki po 2014. 
Pri vlogi in nadaljnjem razvoju ekološkega kmetijstva je mag. Strniša povedala, da smo v EU na pragu vstopa v novo programsko 
obdobje Skupne kmetijske politike EU, ki med drugim veliko pozornost namenja konceptu trajnostnega razvoja podeželja in ohranjanju
naravnih virov. Pri tem je izpostavila, da bo Slovenija za nov Program razvoja podeželja (PRP) pripravila ukrepe, ki bodo v najboljši 
možni meri uresničevali trajnostni razvoj in pri tem bo imela ekološko pridelana hrana brez dvoma izjemen pomen. 
Več: www.mkgp.gov.si   

:: Na začetek

 
 

Posvet o reformi Skupne kmetijske politike do 2020 - Hoče 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 18. 11. 2011 na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede v Hočah pri Mariboru 
organiziralo posvet o reformi Skupne kmetijske politike (SKP) do 2020. Predstavljena je bila predlagana vsebina sprememb, prve 
ocene njenih učinkov in predlogi izhodišč Slovenije za pogajanja na ravni EU. 
Udeleženci so se strinjali, da kmetijstvo ima in bo tudi v prihodnje imelo strateški pomen, saj prvenstveno zagotavlja prehransko 
varnost njenih prebivalcev. To je za Slovenijo še posebej pomembno, saj trenutno ni zadostne samooskrbe v posameznih sektorjih. 
Zato mora biti, po besedah nekaterih razpravljavcev, strateška usmeritev Slovenije, da v teh sektorjih proizvodnjo povečamo, v ostalih
pa ohranimo. 
Več: www.mkgp.gov.si   

:: Na začetek



 
 

2. javni razpis za sofinanciranje mednarodnih raziskovalnih projektov v okviru iniciative era-net 
core organic 2 

Datum objave: 23.11.2011 
Datum zaključka: 10.05.2012 
Upravičenci: Predloge raziskovalnih projektov lahko prijavijo slovenski partnerji v mednarodnem konzorciju s partnerji iz ostalih 
sodelujočih držav in sicer slovenske raziskovalne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z veljavnimi predpisi o raziskovalni in 
razvojni dejavnosti. 
Kontaktna oseba: Nacionalna kontaktna oseba na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS ga. Jana Erjavec, tel.št. 
01/478-9123 v poslovnem času in e-naslov: jana.erjavec(at)gov.si 
Več: www.mkgp.gov.si 
 

Zaprtje razpisa za ukrep Finančne pomoči ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo v 2011

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse potencialne vlagatelje, da je s 17. 11. zaprlo javni razpis za ukrep 
»Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo v letu 2011«. Ministrstvo se je za zaprtje javnega razpisa odločilo 
zaradi porabe razpisanih sredstev. 
Več: www.mkgp.gov.si 
 

Zaprtje razpisa za pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2011 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je z 24. 11. zaprlo javni razpis za ukrep 112 »Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za 
leto 2011« iz Programa razvoja podeželja RS 2007–2013. Ministrstvo je javni razpis zaprlo zaradi porabe razpisanih sredstev. 
Več: www.mkgp.gov.si/index.php 
    

:: Na začetek

 
 

LAS za razvoj - predstavitev projektov 2011-2012 

LAS za razvoj, s katerim upravlja Posoški razvojni center, je junija letos objavil javni poziv za projektne predloge, ki se bodo izvajali 
v letih 2011-2012. Ob zaključku poziva se je nabralo 23 predlogov, izmed katerih je Programski odbor LAS na osnovi meril za 
ocenjevanje izluščil 14 najboljših. O tem, kateri projekti so bili izbrani in kakšne novosti bodo prinesli hribovskemu delu Severne 
Primorske si lahko preberete v članku Glasila Posoškega razvojnega centra, ki ga najdete tukaj. 
 

LAS Srce Slovenije: zaključenih še 5 projektov 

Uspešno je zaključenih še pet projektov, ki so bili sofinacirani s strani LAS »Srce Slovenije« in se izvajajo na območju občin Dol pri 
Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica in Šmartno pri Litiji. 
Več: www.razvoj.si/las/ 
 

Lokalna akcijska skupina »Od Pohorja do Bohorja« objavlja Javni poziv za oddajo predlogov 
projektov za izvajanje Lokalne razvojne strategije v letu 2012 

Javni poziv je odprt od 8. novembra 2011 do 12. januarja 2012, do 12.00 ure. 
Več: las.ra-kozjansko.si 
 

LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in Slovenskih goricah prireja delavnici na temo: "Priprava vloge 
na javni poziv" 

Prva delavnica bo 24. 11. 2011 ob 18.00 uri v prostorih Občine Kidričevo Ulica B. Kraigherja 25 na Kidričevem - sejna soba. 
Druga delavnica na enako temo pa bo 25. 11. 2011 ob 18.00 uri v dvorani KGZ Ptuj na Ormoški cesti 28 na Ptuju.  
 



LAS DRPSN vabi na delavnico za turistične kmetije 

LAS Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom v sodelovanju z RRA NKR iz Pivke pripravlja strokovno delavnico z 
naslovom Kulinarika in dediščina v turizmu, ki bo v ponedeljek, 28. 11. 2011, ob 16. uri na turistični kmetiji Pri Malnarjevih v Slavini 
pri Prestranku. Predaval bo priznan strokovnjak dr. Stanislav Renčelj, delavnica pa je prvenstveno namenjena turističnim kmetijam in 
ponudnikom turizma na podeželju. Povezava na vabilo. 
 

LAS ZVDKK: zaključen projekt Tematska pot po Erzelju in okolici 

Občina Vipava, Krajevna skupnost Erzelj in ostali partnerji v projektu so z odprtjem nove tematske učne poti, ki se vije po Erzelju in 
njegovi okolici, uspešno zaključili projekt, ki je bil vključen v Letni izvedbeni načrt LAS Zgornje Vipavske doline in Komenskega Krasa 
za leto 2009 in kot tak delno financiran s sredstvi Evropske unije, preko 4. osi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: 
LEADER. 
Več: las-razvojpodezelja.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. 

 


