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ARSKTRP lani izplačala 295,4 milijonov evrov 

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je v lanskem letu izplačala 295,4 milijonov evrov sredstev za ukrepe kmetijske 
politike, od tega 77,4 milijonov slovenskih in 218 milijonov evropskih sredstev. Letošnja kampanja oddaje zbirnih vlog se začenja 27. 
februarja, trajala pa bo do 7. maja. Več: http://skrci.me/Uqi20 

Ustanovitev združenja območnih razvojnih agencij Slovenije 

Na pobudo Centra za razvoj Litija je 13 območnih razvojnih agencij 14. februarja s podpisom pogodbe ustanovilo konzorcij »ZORA« - 
Združenje območnih razvojnih agencij Slovenije, katerega namen je skupno delovanje na področju območnih razvojnih partnerstev. 
Pogodbo o vzpostavitvi konzorcija »ZORA« so podpisali: Center za razvoj Litija, Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov, PRJ HALO 
- podeželsko razvojno jedro, Prleška razvojna agencija GIZ, Razvojna agencija Kozjansko, Razvojna agencija Savinja, Razvojna 
agencija Sinergija, Razvojna agencija Sora, Razvojna agencija Sotla, Razvojni center Kočevje Ribnica, Razvojno informacijski center 
Bela krajina, Savinjsko-šaleška območna razvojna agencija in družba Simbio. Več:http://skrci.me/rPC8i 

2. redna seja Vlade RS 

Vlada RS je na 2. redni seji s 17. 2. 2012 za državnega sekretarja na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje (MKO) imenovala Branka 
Ravnika. Vlada je prav tako z današnjim dnem s položaja generalnega direktorja Direktorata za kmetijstvo na MKO razrešila Branka 
Ravnika in s 1. 3. 2012 za vršilko dolžnosti generalne direktorice Direktorata za kmetijstvo na MKO imenovala dr. Martino Bavec, in 
sicer do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za dobo šestih mesecev.  
Več: http://skrci.me/IYuit 
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Prehranske afere preusmerjajo kupce na ekološko 

Med 15. in 18 februarjem so bila odprta vrata največjega svetovnega prizorišča ekoloških pridelkov in izdelkov, sejma Biofach v 
Nemčiji. Pod sejemskim okriljem so pripravili tudi številna srečanja in razprave, na katerih so pregledali gibanja na ekološkem trgu v 
svetu in sklenili, da je kriza ta segment sicer ošvrknila - v letu 2010 je ves svetovni ekološki trg ustvaril za 59 milijard evrov dohodka. V 
Nemčiji, kjer je ekotrg vreden 6,6 milijarde evrov, pa dodajajo dejstvo, da so z vsako prehransko afero ekološki kmetje pridobili nove 
kupce. (Vir: Kmečki glas) Več: http://skrci.me/KPowA 

Evropska komisija objavila letno Splošno poročilo o dejavnostih Evropske unije v letu 2011  

Evropska komisija je objavila letno Splošno poročilo o dejavnostih Evropske unije v letu 2011 (The General Report on the Activities of 
the European Union 2011), v katerem so na 178 straneh predstavljene glavne pobude in dosežki EU v zadnjem letu. Poročilo sestavlja 
pet poglavij: Okrepitev gospodarskega upravljanja v Evropski uniji (vključno s kronologijo glavnih dogodkov in odločitev na tem 
področju); Okrepljena rast; Močnejši poudarek na državljanih EU; Močnejša EU v svetu; Krepitev odgovornosti, učinkovitosti in 
preglednosti EU; Splošno poročilo o dejavnostih Evropske unije 2011 lahko najdete na spletni strani: 
http://europa.eu/generalreport/index_sl.htm 
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Informativna delavnica v okviru 3. javnega razpisa OP IPA SI-HR 2007-2013 

28. februarja 2012 se bo v Brežicah s pričetkom ob 10 uri odvijala delavnica za slovenske upravičence v okviru 3. javnega razpisa OP 
IPA SI-HR 2007-2013. Več: www.si-hr.eu/start_sl/ 

Specializiran sejem za neposredno trženje kmečkih izdelkov  

V Avstrijskem Wieselbourgu bo med 2. in 5. marcem potekal osemnajsti sejem "AB HOF" - specializiran sejem za neposredno 
trženje kmetijskih pridelkov. V središču te prireditve, ki je v vsej Evropi enkratna, bodo predelava mleka, mesa, sadja, žitaric in 
zelenjave, predelovalne naprave, skladiščenje, prevoz, pakiranje in prodaja ter trženje ter oglaševanje kmečkih izdelkov in storitev. 
Leta 2011 je sejem obiskalo več kot 35.000 obiskovalcev. Sejem bo odprt vsak dan med 9. in 17. uro. Več: www.messewieselburg.at 

Okrogla miza o reformi SKP v sklopu Foruma o prihodnosti kmetijstva 2012 (Bruselj) 

OPERA organizira 6. okroglo mizo o reformi SKP v okviru Foruma za prihodnost kmetijstva 2012, ene izmed najpomembnejših 
zgodnjih konferenc o kmetijstvu. Okrogla miza bo potekala v Bruslju 26. marca 2012 in se bo osredotočala na prioritete raziskav ter 
na politiko inovacij pri kmetijstvu v EU v okviru SKP in prihodnjega programskega okvirja za raziskave.  
Več: www.amiando.com/OPERA6Roundtable.html?page=667416#EventRegistrationPanel 

Okrogla miza Ozelenitev SKP, win - win partnerstva za kmetovalce in okolje (Pariz) 

Na okrogli mizi, ki bo potekala 1. marca v Parizu, bodo kmetje, strokovnjaki in predstavniki NVO izmenjali svoja mnenja na predloge 
EK "ozelenitve" SKP. Več: http://skrci.me/cchp4 

Pregled domačih dogodkov 

28. 2. 2012 - Informativna delavnica v okviru 3. javnega razpisa OP IPA SI-HR 2007-2013. Brežice. Več: http://www.si-hr.eu/start_sl/ 
29. 2. 2012 - Semenska knjižica. Videm. Več: http://www.halo.si/aktualno?id=000027411 

Pregled dogodkov v tujini 

25. 2. - 4. 3. 2012 - Mednarodni kmetijsko-živilski sejem. Pariz, Francija. Več: en.salon-agriculture.com/ 
1. 3. 2012 - Okrogla miza: Ozelenitev SKP, win-win partnerstva za kmetovalce in okolje. Pariz. Več: http://skrci.me/cchp4 
2. - 3. 3. 2012 - Specializiran sejem za neposredno trženje kmečkih izdelkov. Wieselbourg, Avstrija. Več: www.messewieselburg.at/ 
7. 3. 2012 - Konferenca "Enhancing innovation and the delivery of research in EU agriculture". Bruselj, Belgija. Več: 
http://ec.europa.eu/agriculture/events/research-conference-2012_en.htm 
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 
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Reforma SKP: francosko-španski pogovori 

Potem, ko sta Nemčija in Francija 6. februarja 2012 izdali skupno izjavo, v kateri so poudarjene njihove trenutne prioritete pri 
pogajanjih o reformi SKP, se je francoski minister za kmetijstvo 15. februarja sestal še s svojim španskim kolegom. Podala sta skupno 
izjavo, ki se vsebinsko ne razlikuje pomembneje od francosko-nemške. Po pričakovanjih sta ministra v francosko-špansko izjavi 
poudarila pomembnost trajnostnega razvoja, konkurenčnosti in produktivnosti kmetijstva EU ter sorazmernega proračuna za SKP, kot 
je predlagala EK. Izjava je kritična do dveh izmed treh glavnih tem predloga reforme, in sicer do redistribucije neposrednih plačil in do 
ozelenitve 1. Stebra. Več: http://skrci.me/fQmOx 
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Aktualni odprti javni razpisi MKGP 

Povezava: www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/ 
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Poročilo s skupščine LAS Haloze 

V sredo, 15.2.2012 je bila na Vidmu pri Ptuju skupščina LAS Haloze. Predstavljena so bila pravila Leader in novosti, analiza izvedenih 
projektov 2008-2010 ter odobreni projekti 2011. Podano je bilo poročilo o delovanju LAS Haloze 2006-2012, izvolili pa so tudi člane 
organa odločanja in finančnega organa za mandat 2012-2013 ter se seznanili z vsebino dela Skupine za vinogradništvo in z novimi 
spletnimi stranmi. Več: www.haloze.org/ 

Predstavniki ELARDa so se srečali s poročevalcem Evropskega parlamenta za novo regulacijo 
EKSRP 

Predstavniki Evropskega združenja LEADER za razvoj podeželja (ELARD) so 31. januarja 2012 imeli srečanje s predstavnikom 
Evropskega parlamenta za novo regulacijo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) z namenom zaščite osrednje 
vloge in pomembnosti programa LEADER v naslednjem programskem obdobju ter krepitve vloge ELARDA v okviru nove regulacije 
EKSRP. Več: http://skrci.me/OOE0k 
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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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