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KGZS in MKO izdali Napotke za izvajanje naložb na kmetiji 

Kmetijska gozdarska zbornica Slovenije je skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje izdala Napotke za izvajanje naložb na kmetiji, 
v kateri so povzete najpomembnejše informacije in opozorila o pogojih in zahtevah koriščenja sredstev Skupne kmetijske politike. 
Več: http://skrci.me/a7lB0 
 

50. mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA 

Med 25. in 30. avgustom je v Gornji Radgoni potekal največji slovenski kmetijsko-živilski sejem v Sloveniji. Mednarodni sejem, ki je 
privabil razstavljavce kar iz 29-ih držav, je letos praznoval svoj 50. jubilej. Sejem je potekal pod sloganom »Tradicionalno svež«.  
Pregled dogodkov po posameznih dnevih: 
1. dan - odprtje sejma AGRA 2012: http://skrci.me/iZA9X 
2. dan - v znamenju čebelarstva, gozdarjev in podeželske mladine: http://skrci.me/qN0NN 
3. dan - v znamenju govedorejcev, konjerejcev, veterinarjev in živilcev: http://skrci.me/xw6eM 
4. dan - posvečen vinogradnikom, vinarjem in sadjarjem: http://skrci.me/yoIwg 
 

Konstitutivna seja UO DRSP 

V Gornji Radgoni je 29. 8. 2012 potekala konstitutivna seja upravnega odbora Društva za razvoj slovenskega podeželja. Člani novega 
UO so motivirano pričeli svoj mandat. Na seji je beseda v glavnem tekla o pripravah na 2. podeželski parlament, ki bo16. in 17. 
oktobra v Termah Zreče. 
 

Razpis za Podeželje v mestu Maribor 

Zadnja prireditev Podeželje v mestu Maribor na Trgu svobode bo v znamenju jeseni in obeležitve 50 let skupne kmetijske politike. V 
času Festivala stare trte se v Mariboru vrstijo številni dogodki. Sobotno dogajanje na Trgu svobode bo posvečeno pomenu uporabe 
lokalno pridelane hrane, pridelane in predelane v skladu z evropskimi uredbami in pravilniki Skupne kmetijske politike. Dvajset kmetij 
bo s krušnimi in mesnimi izdelki, domačimi siri, vrhunskimi vini in drugimi domačimi dobrotami ustreglo kupcem, ljubiteljem 
tradicionalne slovenske podeželske kulinarike. Prireditev bo obogatena s kulturnim in kulinaričnim programom. 
Pisne prijave za Podeželje v mestu Maribor, ki bo potekalo v soboto, 29. septembra 2012, v Mariboru, sprejemamo do zasedbe mest na 
e-naslov pr@kgzs.si ali po pošti na naslov Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Celovška 135, 1000 Ljubljana (za PVM Maribor). 
Več: http://skrci.me/W35yz 
  

 

:: Na začetek 

 

Priprave na Škotski podeželski parlament 

Na spletni strani posvečeni Škotskemu podeželskemu parlamentu so objavljeni številni relevantni dokumenti ter video posnetek 
seminarja vezanega na pripravo tega dogodka. 
Povezava: www.ruralgateway.org.uk/en/rural-parliament 
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:: Na začetek 

 

Seminar Kmečke ženske, lokalni izdelki in kratke dobavne verige - praktične izkušnje in strateški 
obeti  

Avstrijska mreža za podeželje skupaj z Avstrijskim združenjem kmečkih žena vabi na seminar, ki bo v bližini Dunaja. Lokalni izdelki in 
kratke dobavne verige bodo igrala bolj pomembno vlogo v prihodnji SKP. Na seminarju boste obveščeni o najnovejšem stanju na ravni 
EU, razpravljalo se bo o praktičnih vidikih neposredne prodaje, sklepi pa se bodo uporabili za potrebe razvoja tega sektorja. Ker je 
lokacija seminarja v trikotniku Avstrija, Slovenija in Madžarska boste dobili poseben vpogled v prakso teh treh držav. Tako bodo 
sodelovali predstavniki Zveze kmetic Slovenije in Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Vabljeni ste k osebni in praktični izmenjavi 
izkušenj med udeleženci 
Več: http://skrci.me/1Fx9O 
 

Teden starih obrti in običajev v Dobju 2012 

Vabljeni v Dobje, na Kozjansko domačijo, na »Teden starih obrti in običajev«, med 27.8.2012 in 1.9.2012.  
Več: http://skrci.me/eQCBQ 
 

Praznik idrijskih žlikrofov 

Praznik idrijskih žlikrofov bo potekal v soboto, 1. septembra 2012 v Idriji. Gre za kulinarično prireditev z namenom promocije Idrijskih 
žlikrofov in certificiranih proizvajalcev, združenih v Društvo za promocijo in zaščito idrijskih jedi. Prireditev sodi v projekt PODPORA 
PRIREDITVAM NVO NA OBMOČJU LAS - PODPRI.  
Program prireditve: www.idrija-turizem.si/sl/sporo-ila-za-javnost/praznik-idrijskih-likrofov-sobota-1.-september-2012.html 
 

Izbor mlade kmetice in mladega gospodarja leta 2012 

ČZD Kmečki glas in Zveza kmetic Slovenije s partnerji vabijo na Izbor mlade kmetice in mladega gospodarja leta 2012, ki bo v soboto, 
1. septembra 2012, ob 16. uri v prireditvenem šotoru ob Hiši vin Emino v Imenem. Več: http://skrci.me/Z3LJA 
 

16. Podobe bistriških domačij in 5. živinorejska razstava 

Prireditev 16. Podobe bistriških domačij in 5. živinorejska razstava bosta potekali od 7. do 9. septembra v kulturnem domu Slovenska 
Bistrica. Prireditev je namenjena promociji kmetijstva in vseh dejavnosti vezanih na kmetijstvo.  
Več: http://skrci.me/49opM 
 

Pregled domačih dogodkov 

27. 8. - 1.9. - Teden starih obrti in običajev na Dobju. Več: http://skrci.me/eQCBQ 
1. september - Praznik idrijskih žlikrofov. Idrija. Več: http://skrci.me/56wQA 
1. september - Izbor mlade kmetice in mladega gospodarja leta 2012. Več: http://skrci.me/Z3LJA 
2. september - Šuštarska nedelja v Tržiču. Več: www.e-sustarskanedelja.si/ 
7. - 9. september - 16. Podobe bistriških domačij in 5. živinorejska razstava. Več: http://skrci.me/49opM 
8. september - Prireditev "Za gozdove in ljudi". Pohorje. Več: http://skrci.me/8AH8P 
8. september - Prvi festival medu. Lesce. Več: http://skrci.me/Bzlby  
18. - 20. september - Festival LUPA. Ljubljana. Več: http://skrci.me/z9iKr 
16. in 17. oktober - Slovenski podeželski parlament 2012. Terme Zreče. Več: http://skrci.me/r7uzU 
 
 

Pregled dogodkov v tujini 

31. 8. - 4. 9. - Mednarodni kmetijski sejem. České Budějovice, Češka. Več: http://skrci.me/c2qtk 
6. - 9. september - Švedski podeželski parlament 2012. Več: lbrd.helasverige.se/english/ 
25. september - Konferenca Evropskega ekonomsko-socialnega odbora. Več: http://skrci.me/o3MkZ 
5. - 9. oktober - 4. Evropski kongres o podeželskem turizmu. Romunija. Več: www.europeanrtcongress.org/ 
13. - 14. september - Mednarodna delavnica o lesni energiji in gozdarstvu. Estonija. Več: http://skrci.me/8QJ1Q  
25. in 26. september - Konferenca LEADER. Marseille, Francija. Več: http://skrci.me/kWGo3 
9. oktober - ELARD-ova LEADER delavnica. Bruselj, Belgija. Več: http://skrci.me/KSG2a 
  

 

:: Na začetek 
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Posvet o neposrednih plačilih I. stebra SKP 2014-2020 in Razvoj podeželja v prihajajočem 
obdobju 2014-2020 

Tretji dan sejma AGRA v Gornji Radgoni, 27. 8. 2012 je Direktorat za kmetijstvo MKO organiziral dva posveta. Prvi je bil namenjen 
neposrednim plačilom I. stebra Skupne kmetijske politike 2014-2020, drugi pa razvoju podeželja v prihajajočem obdobju 2014-2020.  
Reforma SKP prinaša pomembne novosti: poleg osnovnega plačila (plačilne pravice), se uvaja še obvezna zelena komponenta 
(raznolikost poljščin, površine z ekološkim pomenom in ohranjanje trajnega travinja); predvideva pa še dve obvezni shemi, in sicer za 
mlade kmete (v smislu zvišanja osnovnega plačila) in za male kmete (izvzete iz obvez ozelenitve in kontrol navzkrižne skladnosti); 
vključuje tudi prostovoljno vezane podpore, zgornje omejevanje neposrednih plačil in opredelitev aktivnega kmeta; finančna sredstva 
za Slovenijo se iz trenutno 144,2 mio € nižajo na 138,1 mio € (v 2019).  
Minister je v uvodnem nagovoru poudaril nujnost intenziviranja razprave o SKP na nacionalni ravni. Reforma SKP bo namreč vplivala na 
ekonomski položaj slovenskega kmeta, zato je pomembno, da sprejmemo takšne rešitve, ki bodo morale biti po ministrovih besedah 
tudi »hrabre«, še posebej, če želimo zagotavljati primerno visoko samoosrkbo s hrano. Potrebni bodo tako strukturni kot razvojni 
premiki, ki pa morajo iti v smeri trajnostnega razvoja. 
Več: http://skrci.me/0ewkk 
 

Avgustovska številka Zelene dežele posvečena skupni kmetijski politiki 

Glavna tema avgustovske številke Zelena dežela je skupna kmetijska politika. Dostopna je na tej povezavi: http://skrci.me/zm3yg 
  

 

:: Na začetek 

 

Aktualni odprti javni razpisi MKO 

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

 

:: Na začetek 

 

Poziv za sodelovanje pri TNC projektu iz tujine 

Češka LAS išče partnerje za sodelovanje pri projektu s področja razvoja podeželskega turizma. 
Več o projektu: http://skrci.me/xhX8G 
Več o LAS: www.masvhv.cz/files/files/dokumenty/english/lag_vhv_presentation.pdf 
  

 

:: 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 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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