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Poziv k vnosu zbirnih vlog za leto 2012 

Letošnja kampanja oddaje zbirnih vlog poteka od 27. februarja do 7. maja, z zamudnim rokom do 1. junija. Ministrstvo za 
kmetijstvo in okolje in Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja pozivata vse potencialne vlagatelje, ki za izpolnjevanje 
zahtevkov potrebujejo pomoč Kmetijske svetovalne službe in še niso oddali zbirne vloge, da se čim prej dogovorijo s svetovalci za 
termin elektronskega vnosa in oddaje zbirne vloge. S tem se bodo izognili morebitni gneči in slabi volji v zadnjih dneh kampanje ter 
znižanjem izplačil zaradi oddaje vloge v zamudnem roku. Več: http://skrci.me/651LS 

Srečanje ministra Bogoviča s predsednikom Državnega sveta 

Minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič se je 10. 4. 2012 srečal s predsednikom Državnega sveta, mag. Blažem Kavčičem. 
Srečanje je bilo namenjeno predstavitvi dela in aktivnosti novega ministrstva in pa aktivnostim, ki jih izvaja Državni svet RS. 
Predsednik DS je v uvodu poudaril dobro sodelovanje med obema institucijama, prav tako tudi ne vidi nobene ovire, da tudi v bodoče 
ni bi bilo tako. Mag. Kavčič je pri tem izpostavil, da je Državni svet ravno v zadnjem mandatu izjemno veliko pozornost posvetil 
problematiki samooskrbe s hrano in oskrbi z lokalno pridelano hrano ter področju lesno-predelovalne verige. V nadaljevanju pogovora 
se je minister s predsednikom DS strinjal, da je treba dati veliko pozornost panogam t.i. zelene rasti, pridelavi hrane, obnovljivih virov 
energije ter lesno-predelovalni verigi. Izpostavil je tudi pomembne aktivnosti, ki jih vodi ministrstvo na področju reforme Skupne 
kmetijske politike ter reševanja težav na področju črpanja kohezijskih sredstev za okolje. Več: http://skrci.me/b90HU 

Slovensko agroživilstvo mora izhod iz globoke krize iskati v optimizaciji in koordinaciji celotne 
oskrbne verige 

Konkurenca na evropskem in svetovnem trgu hrane je izjemno velika, položaj slovenskih agroživilskih in kmetijskih podjetij, v določeni 
meri pa tudi kmetov samih, zaostren, oskrbna veriga se še vedno razkraja, prednjači pa strategija iskanja kratkoročnih koristi. Agrarni 
ekonomist doc. dr. Aleš Kuhar pa je kljub takšnim razmeram optimist in zaradi nekaterih dobro razvijajočih se živilskih podjetij, 
kmetij in zadrug verjame, da bo slovenska oskrbna veriga s hrano s tesnejšim povezovanjem, organizacijskimi spremembami, znanjem 
in tehnološkimi posodobitvami vendarle izšla iz zdajšnje krize močnejša in konkurenčnejša. (Vir: spodeželja.si). Več: 
http://skrci.me/haLfH 

Nujnost sodelovanja in krepitve partnerstva v zelenjavni verigi 

Skupina zelenjavna veriga, ki vključuje deležnike na področju pridelave in predelave zelenjave v Sloveniji in katere cilji so usmerjeni 
k ureditvi razmer na področju pridelave in trženja zelenjave ter povečanju samooskrbe z zelenjavo v Sloveniji, bo Trgovinski zbornici 
Slovenije predstavila predlog Dogovora o sodelovanju in krepitvi partnerstva v zelenjavni verigi, ki ureja odnose med deležniki 
zelenjavne verige. Več: http://skrci.me/BEOTv 
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Študije s področja agrarne ekonomike 
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Izšla je nova številka znanstvene publikacije Študije s področja agrarne ekonomike (Studies in Agricultural Economics), ki je dostopna 
na povezavi: http://skrci.me/WzvdZ 
V aktualni številki so med drugim objavljeni članki z naslednjimi naslovi: 
- A snapshot of Western Balkan's agriculture from the perspective of EU accession (Mizik T.) 
- Factors of population decline in rural areas and answers given in EU member states' strategies (Karcagi Kováts A. and Katona Kovács 
J.) 
- Changes in cereal land use and production level in the European Union during the period 1999-2009, focusing on New Member States 
(Takács-György K., Takács I.) 

Iskanje potencialnih deležnikov projekta Green Infrastructure Network  

Namen projekta "Green Infrastructure Network", ki poteka v okviru regionalne iniciative INTERREG IVC, je krepitev razvoja in 
implementacije zelene infrastrukture v regijah EU s pomočjo izmenjav primerov dobrih praks in izkušenj ter njihovo diseminacijo širši 
javnosti znotraj Evrope. V projekt je vključenih 12 partnerjev iz cele Evrope (Nizozemska, Latvija, Irska, Portugalska, Španija, Italija, 
Malta, Madžarska, Bolgarija in Ciper). Več o projektu: http://skrci.me/pS6Tx 
Izvajalci projekta želijo ustvariti bazo deležnikov projekta, ki imajo izkušnje oz. želijo pridobiti več izkušenj na področju izboljšanja 
zelene infrastrukture v lokalnih regijah. V kolikor želite, da vas vpišejo v bazo, jih kontaktirajte na: Ieva.Neimane@flevoland.nl. 
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Obisk komisarja Potočnika 

Minister Franc Bogovič se bo 13. 4. 2012 v okviru dvodnevnega uradnega obiska v Sloveniji srečal s komisarjem dr. Janezom 
Potočnikom. Minister in komisar se bosta udeležila svečane otvoritve polnilnega mesta za električne baterijske avtomobile, kjer bosta 
imela otvoritveni govor. V okviru obiska bosta opravila tudi vsebinsko srečanje, na katerem se bosta dotaknila okoljskih prioritet EU in 
Slovenije, izvajanje Strategije Evropa 2020 ter o pripravah na konferenco ZN Rio+20. Več: http://skrci.me/to8MD 

2. mednarodna strokovna konferenca: Trendi in izzivi v živilstvu, prehrani, gostinstvu in 
turizmu" 

2. mednarodna strokovna konferenca z naslovom "Trendi in izzivi v živilstvu, prehrani, gostinstvu in turizmu" bo potekala 16. in 17. 
november 2012 na Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana (BIC Ljubljana), Ižanska cesta 10, Ljubljana. Konferenca je 
razdeljena na 2 glavni sekciji: "živilstvo in prehrana" ter "gostinstvo in turizem". Organizatorji vabijo, da se konference aktivno 
udeležite s pripravo referatov.  
Več: http://skrci.me/QoaNW 

Okrogla miza v EU parlamentu 

Državni sekretar Branko Ravnik bo sodeloval na okrogli mizi z naslovom »Sejemo, da bomo lahko dobro želi; pomoč mladim pri 
kmetovanju«, ki jo organizira evropski poslanec dr. Milan Zver v sodelovanju z Evropskim združenjem mladih kmetov. Okrogla miza 
bo potekala 12. 4. 2012 v Evropskem parlamentu, Bruselj. Več: www.ceja.eu/en/events/roundtable-12-april-2012 

6. evropski kongres organskega kmetovanja (Kopenhagen, Danska) 

6. Evropski kongres organskega kmetovanja z naslovom "Pametna sprememba k trajnostnemu razvoju SKP" (Smart change – towards a 
sustainable CAP”) bo potekal 17. in 18. aprila 2012 v Kopenhagnu, Danska. Namen kongresa, ki ga organizirata IFOAM EU GROUP in 
Organic Denmark, je sporočiti, da rabimo bolj zeleno, pametnejšo in pravičnejšo SKP v prihodnosti.  
Več: http://skrci.me/NkIpt 

Pregled domačih dogodkov 

19. in 20. 4. 2012 - Konferenca VIVUS - konferenca s področja kmetijstva, naravovarstva in hortikulture. Biotehniški center Naklo. 
Več: http://www.bc-naklo.si/index.php?id=1864 
27. - 29. 4. 2012 - Praznik oljčnega olja in bledeža. Padna. Več:www.portoroz.si/praznik-olja-in-bledeza-padna 
29. 4. 2012 - Tradicionalni Pohod po Krpanovi poti. Bloško jezero na Volčjem. Več: http://skrci.me/Zu4KV 
5. 5. 2012 - Podeželje v mestu Koper 
12. 5. 2012 - Podeželje v mestu Ljubljana 
16. in 17. 11 2012 - Strokovna konferenca "Trendi in izzivi v živilstvu, prehrani, gostinstvu in turizmu. Ljubljana. Več: 
http://skrci.me/QoaNW 
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Pregled dogodkov v tujini 

12. 4. 2012 - Okrogla miza "Sejemo, da bomo lahko dobro želi; pomoč mladim pri kmetovanju". Bruselj. Več: 
www.ceja.eu/en/events/roundtable-12-april-2012 
18. - 21. 4. 2012 - Delavnica: Biotska raznovrstnost jezerskih območij. Val de Drugeon, Francija. Več: http://skrci.me/zIvxu 
20. - 22. 4. 2012 - 4. mednarodni sejem AGROtravel. Kielce, Poljska. Več: http://agro.travel/en 
27. - 28. 4. 2012 - ENRD: Local development strategies and Co-operation: Key Approaches to Local Development. Bruselj. Več: 
http://skrci.me/0wsNT 
10. 5. 2012 - Forum "“Regions and cities for integrated territorial development". Bruselj. Več: http://skrci.me/NIPPu 
23. - 26. 5. 2011 - 3. Mednarodni kongres podeželskega turizma. Osijek, Hrvaška. Več: www.kongres-seoskog-turizma.org/ 
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Različni pogledi na določene točke ukrepov 1. stebra SKP ostajajo  

Na zadnjem zasedanju Posebnega odbora za kmetijstvo (Special Committee on Agriculture – SCA) 2. aprila 2012 je postala očitna 
delitev na dva tabora – za in proti predlogom Komisije glede omejevanja direktnih plačil. Večje število delegacij odločno nasprotuje 
predlogu Komisije, saj po njihovem mnenju to lahko privede kmete do deljenja njihove posesti. Druge delegacije podpirajo predlagani 
koncept omejevanja, a so hkrati kritične do dela sedanjega predloga Komisije, ki želi vpeljati merilo omejitve, ki bi zmanjšala 
izplačila nad 150.000 € in omejila najvišja izplačila posamezni kmetiji na 300.000 € na leto, in ga označujejo kot »preveč 
kompleksnega«. 
Na nasprotni strani bregov stojijo tudi glede tega ali bo vstop v novo shemo za mlade in male kmete prostovoljen ali obvezujoč. 
Vir: Special Committee on Agriculture 
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Aktualni odprti javni razpisi MKGP 

Povezava: www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/ 
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LAS DRPSN 

Objavljena je četrta oddaja Podeželje med Snežnikom in Nanosom, v kateri je predstavljen projekt Kmetijski krožek in prireditev od 
ovce do kocjte, zeliščarsko kmetijo Hribar in predavanje o zeliščih v Pivki, projekt obnovljene domačije v Studenem. Oddaja je 
dostopna na tej povezavi: http://skrci.me/giqXB 
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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. 
 

Povezave v kazalu v programu Lotus Notes delujejo zgolj v verziji 8.0 ali novejše. 
Odjava iz e-novic. 
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