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161. redna seja Vlade RS 

Vlada RS je na 161. redni seji dne 1. 12. 2011 izdala Uredbo o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri 
kmetovanju. Vlada je izdala tudi Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja RS za 
obdobje 2007-2013 v letih 2010-2013 ter Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu ter določila njuno 
prečiščeno besedilo. 
Več: www.mkgp.gov.si  
 

Janez Potočnik: Finančne potrebe Nature 2000 bodo vključene v sklade EU 

Slovenija je strateško že pristopila k finančnim naložbam za upravljanje območij Natura 2000, zlasti s sprejetjem programa za upravljanje 
programa Natura 2000 v obdobju 2007-13, je poudaril evropski komisar za okolje Janez Potočnik. Tako naj bi bilo tudi v prihodnjem 
proračunskem obdobju EU, ko naj bi bile finančne potrebe Nature 2000 in drugih zavarovanih območjih vključene v različne sklade EU, kot so 
programi za razvoj podeželja v okviru skupne kmetijske politike. 
Več: www.natura2000.gov.si   

:: Na začetek

 
 

Izšla je publikacija Evropske mreže za podeželje, ki predstavlja projekte s področja gozdarstva iz 
različnih evropskih držav, financiranih iz različnih ukrepov Evropskega kmetjskega sklada za razvoj 
podeželja 

V publikaciji je med drugimi predstavljen tudi primer uspešno zaključene investicije iz Slovenije, ki je bil sofinanciran iz ukrepa 123 - 
dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom.  
Na koncu publikacije se nahaja povezava za oddajo mnenja k pripravljenim člankom. 
povezava na publikacijo 
 

Delavnica Ekosistemska tržna usmeritev v EU: habitat banking 

Datum in kraj: 7. december 2011, Evropski parlament (soba A3H1), Bruselj, Belgija 
Delavnica bo raziskala kako funkcionira t.i. habitat banking kot marketinško orodje, komu lahko prinese koristi ter kakšna je velikost EU tržišča
za habitat banking. 
Prijave pošljite do 2. 12. Jessici Tristano (paolo.decastro@europarl.europa.eu) ali Alison Boyes (alison.boyes@risefoundation.eu) z vašimi 
osebnimi podatki. 
program   

:: Na začetek

  



 
 

Prireditev Slovensko podeželje po 20 letih samostojnosti in iniciacija podeželskega parlamenta v Sloveniji

Datum: sreda, 7. 12. 2011 
Kraj: grad Jable, Grajska cesta 1, Mengeš 
Organizatorja: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Društvo za razvoj slovenskega podeželja 
V dopoldanskem delu prireditve bodo predstavljeni pogledi različnih deležnikov na vlogo Podeželskega parlamenta, čemur bo sledila razprava z
zaključki. V sklopu popoldanskega dela bo po nagovorih visokih gostov potekala okrogla miza »Prehojenih 20 let slovenskega podeželja«. 
Prireditev bo obogatena s kulturnim programom, vzporedno z obema sklopoma pa bo v ločenih prostorih potekala predstavitev lokalnih 
akcijskih skupin. 
program prireditve 
 

Okrogla miza: Zagotovimo si hrano za jutri, aktivno sodeluj tudi ti 

Datum: sreda, 14. 12. 2011 
Kraj: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Pivola 10, 2311 Hoče, predavalnica: Auditorium Magnum 
Organizatorja: Eko civilna iniciativa Slovenije in Slovenski forum socialnega podjetništva 
Na dogodku bo predstavljen projekt Oskrbimo Slovenijo in socialno podjetništvo, kot poslovni model za doseganje 100% prehranske 
samooskrbe. 
program dogodka 
 

Posvet o gozdnih sadežih in drugih nelesnih gozdnih proizvodih 

Datum: petek, 2. 12. 2011, ob 9. 30 uri,  
Kraj: na Vinskem dvoru Deu, na Malkovcu nad Tržiščem 
Organizator: Društvo lastnikov gozdov Mirenske doline 
program 
 

Posvet o gozdnih sadežih in drugih nelesnih gozdnih proizvodih 

Datum: torek, 6. 12. 2011, ob 9. 30 uri 
Kraj: v Hiši na Magolniku, nad Svibnem, pri Radečah 
Organizator: Študijski krožek od vznika do evra in KTRC Radeče 
program   

:: Na začetek

 
 

Mag. Židan podelil priznanja najbolj skrbnim lastnikom gozda 

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan se je v Novem mestu, dne 30.11. udeležil že 13. podelitve priznanj najbolj 
skrbnim lastnikom gozda v letu 2011, kjer so bili predstavljeni tudi izbrani lastniki gozda. V nagovoru je udeležencem poudaril, da je 
gospodarjenje z gozdom pomembna dejavnost, tudi zaradi okoljske in gospodarske funkcije. Posebej je izpostavil pomen sprejetja Uredbe o 
zelenem javnem naročanju, ki bo obravnavana na seji vlade. Sprejem uredbe bo pomemben pozitiven prispevek v celotnem gozdno-lesnem 
sektorju, saj se bo uresničeval eden izmed pomembnih ciljev v Sloveniji, in sicer povečanje rabe lesa.  
Več: www.mkgp.gov.si 
 

Evropska komisija pripravljena na zakonodajno reševanje nepravičnosti v prehranski verigi 

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan se je 30.11. v Bruslju udeležil drugega srečanja Foruma na visoki ravni za 
boljše delovanje verige preskrbe s hrano. Na Forumu, na katerem so bili prisotni tudi štirje komisarji Evropske komisije, je minister opozoril, 
da vzhodnoevropske države menijo, da trgovski sistemi starih držav članic EU pri nas ne delujejo na enakih načelih kot v matičnih državah 
(plačilni roki, visoke marže), »zato pričakujem, da se bo v okviru tega Foruma razrešila tudi ta dilema«. Slovenija podpira aktivnosti Evropske 
komisije pri iskanju rešitve in priprave evropskega Kodeksa oz. priprave ustreznih zakonodajnih podlag. 
Več: www.mkgp.gov.si 
 

Konferenca Pomurskega društva za kakovost pod geslom »Uspešni poslovni modeli« 

17. letne konference se je udeležil tudi minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je v uvodnemu nagovoru izpostavil pomen kakovosti 
kmetijskih pridelkov in živil ter predstavil politiko kakovosti. Kot je podaril, Slovenija ni primerna za zelo intenzivno proizvodnjo hrane »kar jo 
je, v nasprotju z nekaterimi državami z intenzivno proizvodnjo, ubranilo pred marsikatero prehransko afero, prednosti te manj intenzivne 



proizvodnje pa je najlažje izkazati prek shem kakovosti«. Podrobneje je sheme kakovosti v Sloveniji predstavil generalni direktor Direktorata 
za varno hrano na MKGP, Matjaž Kočar. Program se je nadaljeval s predstavitvijo strokovnih referatov, med drugim o vrednosti izdelkov in 
storitev v očeh kupcev, kakovosti v primarni zdravstveni dejavnosti in slovenski kleti – evropsko vinarsko podjetje. 
Več: www.mkgp.gov.si   

:: Na začetek

 
 

Javni razpis za izbor in potrditev obalne akcijske skupine in lokalne razvojne strategije za izvajanje 
trajnostnega razvoja ribiških območij, v okviru 4. osi Operativnega programa za razvoj ribištva v 
Republiki Sloveniji 2007-2013 

Datum objave: 25.11.2011 
Predmet javnega razpisa je izbor in potrditev Obalne akcijske skupine skupaj z lokalno razvojno strategijo. Izbor in potrditev obalne akcijske 
skupine in lokalne razvojne strategije je pomemben z vidika začetka koriščenja nepovratnih sredstev 4. osi Evropskega sklada za ribištvo. 
Več: www.mkgp.gov.si 
 

Zaprtje razpisa za pomoč škode nastale zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2011 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse upravičence, da je zadnji dan za oddajo vloge za ukrep »Finančna pomoč za 
nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu za leto 2011« 5. december 2011 do 24. ure, zaradi zaključka 
proračunskega leta 2011. 
Več: www.mkgp.gov.si   

:: Na začetek

 
 

Predstavitev LAS Srce Slovenije 

Občine Razvojnega partnerstva središča Slovenije, ki kot svojo skupno identiteto prepoznavajo znamko Srce Slovenije, so že pred več kot 
petimi leti zaznale priložnost za razvoj območja s pomočjo evropskih sredstev in se povezale prav z namenom, da bi lahko skupaj učinkoviteje 
črpale različne vire za razvoj. Ustanovitev Lokalne akcijske skupine »Srce Slovenije« v letu 2007, ki deluje kot javno-zasebno partnerstvo, je 
pomenilo nadgradnjo povezovanja in novo dimenzijo razvoja območja. LAS »Srce Slovenije«, ki je sicer ena izmed 33 tovrstnih skupin v 
Sloveniji, obsega občine Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica in Šmartno pri Litiji. Upravljalec LAS, Center za razvoj Litija, skrbi za 
tehnično podporo delovanju. 
Danes je naša lokalna akcijska skupina že trdno usidrana v območje. Vedno več ljudi jo prepoznava kot okvir za izvedbo svojih idej, kar se kaže
v velikem številu prijav na posamezne pozive. Doslej je bilo skupaj podprtih veliko zanimivih projektov (skupno 62 do konca leta 2011), ki 
prispevajo k boljši kakovosti življenja na območju. 
Več o LAS Srce Slovenije in njenih projektih si lahko preberete na www.razvoj.si 
 

Predstavitev izvedenih LEADER projektov Nizozemske mreže za podeželje 

Kratek video prispevek Nizozemske mreže za podeželje o izvedenih LEADER projektih si lahko ogledate tukaj. 
 

Grška LAS išče partnerje pri projektu transnacionalnega sodelovanja (TNC) 

Grška lokalna akcijska skupina Achaia S.A. bi rada kot partner sodelovala pri mednarodnem projektu s področja hrane, astronomije ali vina. 
Več: www.elard.eu 
 

Švedsko LEADER gorsko območje išče partnerja za sodelovanje 

Švedsko LEADER gorsko območje izvaja projekt "Sodelovanja in razvoja", za katerega išče evropske partnerje. 
Več    

:: 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. 


