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Usmerjevalna skupina Mreže za podeželje za organizacijo podeželskega parlamenta  

Dne 9. 3. 2012 so člani Usmerjevalne skupine Mreže za podeželje na seji pregledali poročilo mreže za leto 2011 in sprejeli plan dela 
mreže za leto 2012. Najpomembejši dogodek v tem letu bo izvedba podeželskega parlamenta, koncept katerega bo, da vladna stran 
prisluhne civilni iniciativi pri reševanju problematike na podeželju. 

Vabilo novim naročnikom PRePleta 

V skladu z dogovorom na seji usmerjevalne skupine pozivamo prejemnike PRePleta, da le-tega prepošljejo vsem zainteriranim, ti pa se 
lahko registrirajo v bazo mreže za podeželje (http://rkg.gov.si/BMZP/#register) in na ta način prejemajo elektronske novice. 

Minister Bogovič: »Rešitev panoge je v boljši organiziranosti in povezanosti rejcev« 

Minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič  se je dne 13. 3. 2012 v Gornji Radgoni udeležil okrogle mize »Zagotovimo si hrano za 
jutri«, ki jo je organiziral časopis Večer. Glavno izhodišče okrogle mize, na kateri so sodelovali tudi predsednik Odbora za kmetijstvo, 
gozdarstvo, prehrano in okolje v DZ mag. Dejan Židan, direktor Pomurskega sejma Janez Erjavec, predsednik Sveta OE KGZS Murska 
Sobota in kmetovalec Marijan Perša ter kmetovalec Franc Štih, je bil trenutni položaj slovenskega kmetijstva in kako doseči večjo 
samooskrbo s hrano. Eden izmed zaključkov razprave je bil, da kmetijska politika ni enostavna, da bo treba za povečanje samooskrbe 
veliko truda, pri čemer je zelo pomembno sistemsko delo in boljša organiziranost. Slovensko kmetijstvo mora biti pri tem združeno, 
drugače bo težko preživelo. Več: http://skrci.me/MVTEK 

Minister Bogovič v Bruslju o podnebnih spremembah 

Minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič  se je udeležil rednega zasedanja Sveta EU za okolje 9. 3. 2012 v Bruslju. Na njem so 
ministri med drugim obravnavali sklepe Sveta s področja podnebnih sprememb in sicer glede prehoda EU na nizkoogljično gospodarstvo 
ter o nadaljevanju aktivnosti po podnebni konferenci v Durbanu. Razpravljali so tudi o zakonodajnem predlogu glede možnosti držav 
članic, da omejijo ali prepovejo pridelavo gensko spremenjenih organizmov na svojem ozemlju in glede Uredbe o vzpostavitvi 
programa za okoljske in podnebne ukrepe LIFE. 
Več: http://skrci.me/J7g9z 

Novi študij socialne gerontologije zanimiv tudi za podeželje 

Kot odgovor na hitro starajočo se družbo se bo začel novi študijski program »Socialna gerontologija«. Študij bo usposabljal 
strokovnjake za strokovno delo s staro populacijo na nov način, da se bo leta uspešno in produktivno starala. Ne gre zgolj za različne 
pomoči starim (terapije, svetovanja, nega), gre za organizacijo življenja starega človeka, za motivacijo in pomoč, da bo letom dodajal 
kakovostno življenje. Pridobljeno znanje bo pomenilo tudi možnost za ustvarjanje novih delovnih mest na kmetijah za kakovostno 
oskrbo starejših. Študij poteka na visokošolski in univerzitetni ravni, in sicer v Murski Soboti, Mariboru, Ptuju, Ljubljani in Novi Gorici 
(Vir: Zelena dežela). Več informacij: Evropsko središče Maribor, 031 631 610 
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Podatkovnik o "lokalnem razvoju, ki ga vodi skupnost" 

Generalni direktorat za regionalno politiko (DG REGIO) je pred kratkim izdal podatkovnik o "lokalnem razvoju, ki ga vodi skupnost" 
(Community Led Local Development). Več: http://skrci.me/BoFb9 
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Možnosti obnovljivih virov energije v Pomurju z upoštevanjem varovanja krajine / okolja 

V uvodnem delu razprave, ki bo dne 15. 3. ob 16. uri v Moravskih Toplicah, bodo strokovnjaki predstavili različne poglede, projekcije 
in predvidevanja za Pomursko regijo, s poudarkom na varovanju okolja in izkoriščanju obnovljivih virov energije. Dotaknili se bodo 
perečih težav kot so smiselnost in možnost postavitve hidroelektrarn na reki Muri, izkoriščanje in uvoz biomase (potenciali lesne 
biomase, bioplin) ter izkoriščanje geotermalne in sončne energije, dveh največjih potencialov v regiji, in možnih negativnih vplivih na 
okolje. Več: http://skrci.me/7Kihs 

Študijski krožek o gozdnih sadežih 

Vabimo vas na skupno srečanje - druženje Študijskih krožkov, lastnikov gozdov in vseh, ki imajo radi Gozd, v soboto 17. marca 2012 
ob 13. uri pri Hiši na Magolniku. Srečanje je del projekta Gozdni sadeži - vrnitev h koreninam, ki poteka po celem Posavju. V 
čudovitem naravnem okolju si bomo izmenjali izkustva, ki smo jih pridobili na skupnih srečanjih in posvetih. Več: 
http://skrci.me/qLLY3 

Predstavitev predelave volne 

Kmetijski krožek, ki ga v okviru projekta LAS DRPSN izvajajo na osnovnih šolah v Il.Bistrici in v Kuteževem, bo to soboto, 17. marca 
2012, pripravil predstavo z naslovom "Od vouce do kocjte". Gre za predstavitev predelave volne od ovce do nogavice, ki so jo 
pripravili člani omenjenih dveh krožkov in je zanimiva zaradi pristopa otrok do te tematike. Skozi pesem, glasbo, folkloro in ročni 
prikaz predelave volne, bodo otroci prikazali, kaj so se naučili v preteklem letu in na ta način zaključili en del svojih aktivnosti. Več: 
www.razvoj-podezelja.si/ 

Delavnica: Biotska raznovrstnost jezerskih območij (Francija) 

Forum Synergies skupaj s partnerji vabi na zadnjo iz vrst delavnic v sklopu projekta o biotski raznovrstnosti jezerskih območij, ki bo 
potekala od 18. - 21. aprila 2012 v kraju Val de Drugeon v Franciji. Več: http://skrci.me/zIvxu 

Pregled domačih dogodkov 

15. 3. 2012 - Možnosti obnovljivih virov energije v Pomurju z upoštevanjem varovanja krajine / okolja. Moravske Toplice. Več: 
http://skrci.me/7Kihs 
12. - 23. 3. 2012 - Brezplačno usposabljanje Osnove oblikovanja gline. Veržej. Več: http://skrci.me/YGn59  
17. 3. 2012 - Študijski krožek o gozdnihi sadežih. Več: http://skrci.me/qLLY3 
17. 3. 2012 - Predstavitev predelave volne. Ilirska Bistrica. Več: www.razvoj-podezelja.si/ 
31. 3. 2012 - Podeželje v mestu – velika noč na podeželju. Ljubljana. Več: http://skrci.me/Ek6f 

Pregled dogodkov v tujini 

20. in 21. 3. 2012 - Mednarodna konferenca o Skupni kmetijski politiki. Bruselj. Več: http://skrci.me/8DVQ0 
26. 3. 2012 - Okrogla miza o reformi SKP v sklopu Foruma o prihodnosti kmetijstva 2012. Bruselj. Več: 
www.amiando.com/OPERA6Roundtable.html?page=667416#EventRegistrationPanel 
27. 3. 2012 - 5. forum za prihodnost kmetijstva (FFA 2012). Bruselj, Belgija. Več: http://www.forumforagriculture.com/ffa_year.php 
3. - 4. 4. 2012 - SAC-SEPA Conference. Edinburg, Škotska. Več: 
www.sac.ac.uk/research/projects/landeconomy/featured/sacsepaconf/ 
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 
23. - 26. 5. 2011 - 3. Mednarodni kongres podeželskega turizma. Osijek, Hrvaška. Več: www.kongres-seoskog-turizma.org/ 
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Mednarodna konferenca o Skupni kmetijski politiki (Bruselj) 

Konferenca, ki bo 20. in 21. marca v Bruslju, bo pogledala na prihodnje izzive in priložnosti EU kmetijske politike iz različnih zornih 
kotov, predvsem iz perspektive civilne družbe. Narejen bo pregled preteklih 50 let razvoja SKP in njenega vpliva na kmete, potrošnike, 
podeželje, trgovino Evropske unije. Konference se bodo udeležili predstavniki kmetov, potrošnikov, odločevalcev EU politike, vlad 
držav članic EU in številni drugi ugledni gostje iz meddnarodnih organizacij.  
Več: http://skrci.me/8DVQ0 
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Aktualni odprti javni razpisi MKGP 

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

 

:: Na začetek 

 

Mednarodni sejem LAS v Litvi 

Mednarodni sejem, namenjen srečevanju Lokalnih akcijskih skupin, bo potekal 25 in 26. maja v Litvi. Na sejmu se boste predstavniki 
LAS seznanili s projekti s področja tradicionalnih rokodelskih obrti, kulinarične dediščine, s projekti turističnih kmetij. Iz Slovenije se 
lahko dogodka udeležijo največ trije predstavniki iz dveh LAS. Prijave pošljite na info@drustvo-podezelje do 20. marca. 
Vabilo: http://skrci.me/DyVax 
Prijavni obrazec: www.drustvo-podezelje.si/files/PRePlet/dokumenti/2012/LAG_registration_form_litva.doc 

Grška LAS išče partnerje pri TNC projektu s področja kulture, gastronomije in umetnosti 

Grška lokalna akcijska skupine išče partnerje pri TNC projektu z naslovom "Kratke mediteranske zgodbe: kultura, gastronomija in 
umetnost". Več: http://skrci.me/k8TRe 

LAS Ovtar vabi k sodelovanju pri projektu "Učeče se kmetije" 

Učeče se kmetije 2011 je projekt prenosa tradicionalnih znanj domače obrti, obrtniških/kmečkih del z vzpostavitvijo mreže »Učečih se 
kmetij« na mlajše generacije in vse posameznike. V kolikor želite znanje prenesti naprej, vas naprošamo, da se oglasite (se ali koga) 
prijavite za mentorja, učitelja domačih znanj, na naslovu: LAS Ovtar Slovenskih goric. 
Več:rasg.si/las_ovtar/las_ovtar_aktualno/Ucece_se_kmetije/ 
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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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