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Nujna združevanje in promocija kmetijskih pridelkov 

Na nedavnem zelenjadarskem posvetu na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru je bilo glavno sporočilo kolegov z 
Nizozemske, da se morajo pridelovalci povezati in skupaj ne le tržiti svoje pridelke, pač pa za svoje pridelke razviti dobro marketinško 
in promocijsko strategijo. Samooskrba s svežo slovensko zelenjavo je padla že pod 30 odstotkov, saj je slovenski zelenjadar v mnogih 
pogledih nekonkurenčen. To je posledica kmetijske politike EU, ki kmeta obravnava bolj kot skrbnika okolja kot pridelovalca hrane. 
Pridelava zelenjave pa je kmetijska panoga, ki je bila do leta 2011 v slovenski kmetijski politiki potisnjena popolnoma na rob, 
neupoštevana in zanemarjena. Temu primerno je trenutno tudi stanje v domači slovenski pridelavi. Težave so tako v zakonodaji, ki je 
v marsičem strožja kakor v sosednjih državah, kakor tudi na strani nepovezane in nenačrtovane pridelave slovenskih pridelovalcev in 
tudi slabe tehnološke opremljenosti. Žal je v času, ko bi bilo treba na zelenjadarskih kmetijah nujno obnoviti in posodobiti 
tehnologijo, prišlo tudi do krize.  
Povezava na članek (Kmečki glas): skrci.me/GhSrY 
 

Znanost o biodinamičnem kmetovanju: najbolj trajnostna pridelava 

Biodinamično kmetovanje je uspešna metoda kmetovanja, ki je tudi predmet raziskav, vendar so bili njihovi izsledki zaradi 
odklonilnega odnosa v znanstvenih krogih doslej objavljeni le v približno 30 recenziranih znanstvenih člankih. Enega najnovejših v 
bibliografskih zbirkah najvišjega ranga predstavlja doktorska disertacija dr. Matjaža Turinka z mariborske fakultete za kmetijstvo in 
biosistemske vede (FKBV). Je eden redkih znanstvenikov na svetu, ki so zagovarjali doktorat s področja biodinamičnega kmetovanja. 
Povezava na članek (Delo in dom): skrci.me/bcsyh   

:: Na začetek

 
 

Evropska iniciativa mladih kmetov - primer iz Latvije 

Latvijski Svetovalni in izobračevalni center je lani julija pričel s programom "Podpora mladim ljudem za začetek podjetništva na 
podeželju", ki so ga izvajali v 4 regijah v Latviji. Program vključuje mlade ljudi, stare med 18 in 30 let, ki živijo na podeželju in tam 
želijo ustanoviti svoje podjetje oziroma so pripravljeni izvajati družbene aktivnosti, ki prispevajo k temu, da življenje na podeželju 
postane bolj privlačno za mlade ljudi. Program je brezplačen za vse udeležence. 
Več v video prispevkih Latvijske mreže za razvoj podeželja: 
youngandfarmer.blogspot.com/ 
youngandfarmer.blogspot.com/2011/11/latvia-to-start-farming-activity.html 
youngandfarmer.blogspot.com/2011/11/latvia-learning-experience-training.html   

:: Na začetek

  



 
 

Sejem Alpe Adria - Turizem in prosti čas 

Datum: 26. - 29. 1. 2012 
Kraj: Gospodarsko razstavišče, Ljubljana 
Sejem postaja zanimivo križišče za vse več strokovnih protagonistov na področju turizma v regiji Alpe-Jadran. Na njem se srečujejo 
novinarji, turistični vodniki in agencije. 
Iz programa izpostavljamo naslednje dogodke: 
četrtek, 26. 1. 
13.45–14.45 – Mreža dedišcinskih skupnosti kot izziv za regionalni razvoj; (preddverje dvorane Kupola levo) 
organizator: Slovenska mreža za interpretacijo dedišcine 
sobota, 28. 1.  
12.00 - 13.00: Tematske pohodne poti v Sloveniji, strokovna predavanja s podelitvijo priznanj Naj pot 2011; (preddverje 
dvorane Kupola levo) 
organizator: Turisticna zveza Slovenije in Zavod za gozdove Slovenije 
Vseh 14 naj regijskih poti bo prejelo priznanje. Spoznali boste lahko naj tematske poti. Vabilo: skrci.me/eAoKo 
13.00–13.45 – podelitev priznanj Naša Slovenija, Gibanje Kultura.natura.si; (preddverje dvorane Kupola levo) 
Vabilo: skrci.me/Od73c;   Prejemniki priznanj: skrci.me/zP4JJ 
Več o sejmu Alpe Adria: www.alpeadria-tip.si/data/upload/strokovni_program_2.pdf in www.alpeadria-tip.si/za-
obiskovalce/strokovne-vsebine/ 
 

5. strokovna konferenca z mednarodno udeležbo "Aktualno na področju ekološkega kmetijstva" 

Datum: torek, 7. 2. 2012 s pričetkom ob 9. uri 
Kraj: v prostorih Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede (FKBV) Univerze v Mariboru, v gradu Hompoš v Pivoli 10, Hoče pri 
Mariboru 
Organizator: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (Inštitut za ekološko kmetijstvo in Katedra za ekološko kmetijstvo, 
poljščine, vrtnine in okrasne rastline) in IKC-Inštitut za kontrolo in certifikacijo 
Letošnja nosilna tema je INOVATIVNI PRISTOPI V EKOLOŠKI PRIDELAVI ZELENJAVE IN POLJŠČIN, kjer gostimo dva raziskovalca iz Italije, 
kjer je ekološko zelenjadarstvo med najbolj razvitimi panogami ekološkega kmetijstva. Dodali bomo še slovenske poglede in izkušnje, 
po predstavitvi možnosti odkupa in trženja ekoloških pridelkov in izdelkov pa se bomo v okviru razprave na okrogli mizi ukvarjali z 
vprašanji kje so možnosti in ovire za povečanje količin ekološko pridelane zelenjave in poljščin v Sloveniji. 
Več: skrci.me/W7rEP 
 

16. razstava suhokranjskih dobrot 

Datum: sobota, 11. 2. 2012 ob 10. uri 
Kraj: Žužemberk, dvorana lovske družine na Grajskem trgu 
Organizatorji: KGZS – Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto izpostavi Novo mesto in Straža, Društvo kmečkih žena Suha krajina - 
Žužemberk, Društvo vinogradnikov Suha krajina ter Društvo čebelarjev Dvor 
Razstavljeni bodo krušni izdelki, med in izdelki iz medu, ročna dela, izdelki domače obrti, slikarska dela, izdelki otrok VVO Žužemberk,
in izdelki Društva podeželskih žena Dobrepolje - Struge. 
 

Strokovni posvet Etnologija in slovenske pokrajine: Gorenjska 

Datum: 16. in 17. februar 2012 
Kraj: Dvorska vas pri Radovljici (Hotel Drnča) 
Organizator: Slovensko etnološko društvo 
Cilj posveta na Gorenjskem je predstavitev razvoja kulture in načinov življenja ljudi skladno s pokrajinskimi značilnostmi prostora in 
prispevek Gorenjske k mozaiku pestrosti, podobnosti in raznolikosti na ozemlju Republike Slovenije. Glavna tema posveta: Etnologija 
in pokrajine na Slovenskem na primeru Gorenjske ali kaj lahko etnologi in kulturni antropologi doprinesejo k razumevanju značilnosti 
in raznolikosti Gorenjskev slovenskem prostoru. 
Vabilo s prijavnico: skrci.me/4y8EV 
Program: skrci.me/aZBgr 
Več: www.sed-drustvo.si/arhiv/aktualno/strokovni_posvet_gorenjska 
 

Semenska knjižica 

Datum: 29. 2. 2012, ob 18.00 uri 
Kraj: v prostorih Občine Videm 



Organizatorja: Društvo varuhi semen in LAS Haloze 
Dogodek je organiziran v okviru projekta Semenska knjižica, kateri stremi k varovanju biotske pestrosti starih, lokalno prilagojenih sort
kulturnih rastlin in vzpodbujanju ponovne pridelave teh sort med ljudmi. 
Več: http://www.halo.si/aktualno?id=000027411 
 

Mednarodna konferenca SAC-SEPA o vrednotenju ekosistemov (Škotska) 

Datum: 3. - 4. april 2012 
Kraj: Edinburg, Škotska 
Cilj konference je predstaviti ne samo znanstveno razumevanje kompleksnosti povezane z izvajanjem številnih ekosistemskih storitev, 
temveč tudi oblikovati forum za razpravo o tem, kaj vse je še treba narediti, da bi ekosistemski pristop podpirale tri glavne ciljne 
skupine: upravitelji zemljišč, raziskovalci in oblikovalci politik. 
Več: www.sac.ac.uk/research/projects/landeconomy/featured/sacsepaconf/ 
 

Mednarodni kongres o promociji tradicionalnih prehranbenih izdelkov (Portugalska) 

Datum: 3. - 5. maj 2012 
Kraj: Ponte de Lima, Portugalska 
Tradicionalni prehrambeni izdelki so pomemben del Evropske kulture, identitete in dediščine. Namen kongresa je udeležencem 
predstaviti vrsto izkušenj, primerov dobrih praks iz različnih Evropskih držav. 
Vabilo s programom: skrci.me/hRbP0 
Več: traditionalfoodcongress.ipvc.pt/en/node/16 
 

2. Nordijska strokovna konferenca o podeželju  

Datum: 21. - 23. 5. 2012 
Kraj: Joensuu, Finska  
Konferenca s podnaslovom "Rural at the edge" bo pokrivala naslednje teme: Kulture in ljudje, kraji in identitete; Upravljanje z 
naravnimi viri; Agrarna ekonomika in podjetništvo; Podeželska strategija in politika.  
Več: www.mua.fi/ruralattheedge/ 
 

Pregled domačih dogodkov 

26. - 29. 1. 2012 - Sejem Alpe Adria, TIP 2012. Gospodarsko razstavišče, Ljubljana. Več: www.alpeadria-tip.si/za-
obiskovalce/strokovne-vsebine/ 
7. 2. 2012 - Strokovna konferenca z mednarodno udeležbo "Aktualno na področju ekološkega kmetijstva". FKBV, Hoče pri Mariboru. 
Več: skrci.me/W7rEP 
11. 2. 2011 - 16. razstava suhokranjskih dobrot. Žužemberk. 
16. - 17. 2. 2012 - Strokovni posvet Etnologija in slovenske pokrajine: Gorenjska. Dvorska vas pri Radovljici. Več: skrci.me/4y8EV 
29. 2. 2012 - Semenska knjižica. Videm. Več: http://www.halo.si/aktualno?id=000027411 
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 
 

Pregled dogodkov v tujini 

15. - 18. 2. 2012 - Mednarodna konferenca "Lokalni tipični izdelki". Latvija. Več: http://www.vip.kompetences.lv/EN.html 
februar - marec 2012 - kratki tečaji "Ključni poudarki za razvoj lokalne skupnosti". Univerza Gloucestershire, Velika Britanija. Več: 
www.ccri.ac.uk/OtherActivities/ShortCourses/ShortCourses.htm 
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/ 
3. - 5. 5. 2012 - International Congress on Traditional Food Products. Ponte de Lima, Portugalska. Več: 
traditionalfoodcongress.ipvc.pt/en/node/16 
10. - 12. 5. 2012 - Prvi evropski sejem lokalnih izdelkov. Le Puy en Velay, Francija. Več: http://skrci.me/68zYo 
21. - 23. 5. 2012 - 2nd Nordic Conference for Rural Research. Joensuu, Finska. Več: www.mua.fi/ruralattheedge/ 
24. - 27. 5. 2012 - Mednarodna poletna šola na temo razvoja podeželja. Mekrijärvi, Finska. Več: skrci.me/bRHDd   

:: Na začetek



 
 

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

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Dejan Židan, se je 25. 1. 2012 v Murski Soboti udeležil okrogle mize »Zagotovimo 
si hrano za jutri, aktivno sodeluj tudi ti«, ki sta jo organizirala Eko Civilna iniciativa in Slovenski forum socialnega podjetništva skupaj s
KGZS-KGZ MS in društvom za socialno vključenost Mozaik. Osrednja tema srečanja je bila prehranska varnost in samooskrba ter izzivi 
na področju prehranske verige, s katerimi se sooča družba. Prisotne je nagovoril tudi minister mag. Židan, ki je spomnil na nedavni Vrh
ministrov v Berlinu, kjer so govorili o ključnih izzivih, ki se nanašajo na prehranski sektor po celem svetu. Tako je bilo med drugim 
izpostavljeno, da bo po projekcijah na svetu še več lačnih in da smo dolžni poskrbeti za ustrezno prehransko varnost. Med drugim je 
minister opozoril na varovanje kmetijskih zemljišč, katerih v Sloveniji ne smemo več izgubiti niti kvadratni meter. Prav tako je 
minister opozoril na trajnostno upravljanje z viri, med katerimi je že ogrožena tudi pitna voda. Pomembno vprašanje, ki ga bomo 
mogli v prihodnosti rešiti v sektorju proizvodnje hrane pa je, kako bomo na obstoječih kmetijskih zemljiščih nahranili Zemljane, s tem,
da bomo morali povečati skrb za varovanje okolja ter kmetovati z manj kemičnimi sredstvi. Po besedah ministra moramo tudi 
učinkovito izboljšati stanje na področju odpadkov hrane, saj po nekaterih ocenah v EU kar 1/3 hrane konča v smeteh. 
Več: skrci.me/l0F9W 
 

4. slovenski vinogradniško – vinarski kongres z mednarodno udeležbo 

Državna sekretarka mag. Tanja Strniša se je 25. 1. 2012 v Novi Gorici udeležila 4. slovenskega vinogradniško – vinarskega kongresa z 
mednarodno udeležbo, ki ga organizirajo Biotehniška fakulteta, KGZS Zavod Nova Gorica in Strokovno društvo vinogradnikov in vinarjev 
Slovenije. V uvodnem nagovoru je udeležencem poudarila, da je zelo pomembno, da znamo ta sektor v Sloveniji ustrezno predstaviti 
tako domači kot tuji javnosti. Poudarila je še, da smo z vstopom v EU postali del enotnega trga in se soočili s ponudbo konkurenčnih 
držav, velikih pridelovalk vina. Povečana ponudba vin iz tretjih držav po besedah mag. Strniše vplivajo na oblikovanje cen na trgu, ki 
so v zadnjih letih v upadu, na EU nivoju pa ponudba prerašča povpraševanje. »Zaradi teh razlogov je ključnega pomena pred dvema 
letoma sprejeta reforma evropskega vinskega trga, katere namen je predvsem uravnati ponudbo in povpraševanje ter pospešiti 
promocijo in porabo evropskih vin«, je še dejala mag. Strniša. 
Več: skrci.me/VeHdA 
  
 

Izvedena predstavitev objavljenih javnih razpisov Programa razvoja podeželja RS 2007-2013  

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 5. 1. in 19. 1. 2012 v prostorih Slovenijalesa in Kmetijskega inštituta Slovenije 
organiziralo predstavitev javnih razpisov za Ukrepe 111, 113, 122, 311, 322 in 323. Nekatere izmed predstavitev si lahko ogledate na 
tej povezavi: skrci.me/nJC5U 
 

Sejem Alpe Jadran v Celovcu 

Državna sekretarka mag. Tanja Strniša se je v 20. 1. 2011 na povabilo predsednika Kmetijsko gozdarske zadruge avstrijske Koroške 
Johanna Mößlerja udeležila otvoritve mednarodnega kmetijskega sejma Alpe Jadran. Pred otvoritvijo je sodelovala tudi na tiskovni 
konferenci in kasneje obiskala slovenska podjetja, ki so se na sejmu predstavljala. Na novinarski konferenci so predstavili predvsem 
pogajanja in dogovarjanja o skupni kmetijski politiki, čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Avstrijo in aktivne projekte med LASi 
avstrijske Koroške in Slovenije. Poudarjeno je bilo tudi sodelovanje slovenskega in avstrijskega ministrstva na evropski ravni, kjer 
Slovenija in Avstrija zastopata zelo podobna stališča glede reforme Skupne kmetijske politike do leta 2020. 
Več: www.mkgp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/943/6883/89060e87a4/ 
 

V Berlinu letos predstavili slovensko hrano in vabili na obisk slovenskih turističnih kmetij 

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan, se je na povabilo zvezne ministrice za prehrano, kmetijstvo in 
varnost potrošnikov Zvezne republike Nemčije, Ilse Aigner, 21. 1. 2011 udeležil 4. Vrha kmetijskih ministrov ter Globalnega foruma za 
prehrano in kmetijstvo. Dogodka sta potekala ob robu otvoritve 77. mednarodnega sejma prehrane, kmetijstva in hortikulture »Zeleni 
teden«, kjer se Slovenija predstavlja kot dežela z odlično kulinariko in podeželjem, v podobi blagovne znamke »Gostilna Slovenija« 
ter promocijo turističnih kmetij in slovenskih vin. 
Več: skrci.me/TUvIc   

:: Na začetek



 
 

Evropski komisar poziva k širši udeležbi pri debati o SKP  

"V času, ko je bilo samo šest, dvanajst oziroma petnajst držav članic, je bila kmetijska politika oblikovana bolj centralizirano. Kako naj
sedaj najdem eno samo rešitev za težave na področju kmetijstva, ki bi ustrezala vsem 27 državam članicam EU?" je povedal evropski 
komisar za kmetijstvo Dacian Cioloş ob začetku sejma Zeleni teden v Berlinu na konferenci, ki sta ga organizirala nemška organizacija 
Meine Landwirtschaft in ARC. Komisar je še poudaril, da je potrebna debata med širšim krogom javnosti in ne samo med tistimi s 
poslovnimi interesi. 
Več: skrci.me/miQGh 
 

Ministri EU o prioritetah danskega predsedstva in tržno cenovnih ukrepih v SKP 

Državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Tanja Strniša, se je 23. 1. udeležila rednega zasedanja 
Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo v Bruslju. Na njem so se ministri seznanili s programom danskega predsedstva, ki med svoje 
prioritete izpostavlja reformo skupne kmetijske in ribiške politike ter zaupanje EU potrošnikov, da je hrana na evropskem trgu varna, 
zdrava in visoko kvalitetna ob upoštevanju visokih proizvodnih standardov dobrobiti živali. Svet je opravil tudi politično razpravo o 
predlogu uredbe o vzpostavitvi skupne ureditve trgov za kmetijske proizvode v okviru reforme SKP. Državna sekretarka se je udeležila 
tudi uvodnega dogodka Evropske komisije ob slovesnosti 50. obletnice SKP. 
Več: www.mkgp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/943/6884/6dd688d5a0/   

:: Na začetek

 
 

Zaprtje razpisa za ukrep zgodnje upokojevanje kmetov za leto 2012 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse upravičence, da je 24. 1. 2012 ob 24. uri zaprlo javni razpis za ukrep 113
Zgodnje upokojevanje kmetov. Ministrstvo je javni razpis zaprlo zaradi porabe razpisanih sredstev. 
Javni razpis je bil v objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije 6. januarja 2012. V okviru javnega razpisa je bilo razpisanih 600.000 
evrov nepovratnih sredstev.  
Več: skrci.me/etHRj 
  
 

Aktualni odprti javni razpisi MKGP 

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

 
 

Predstavitev LAS Od Pohorja do Bohorja 

Na sedežu Razvojne agencije Kozjansko, ki je Upravljalec LAS »Od Pohorja do Bohorja«, trenutno poteka pregled prejetih 
projektnih predlogov za izvajanje Lokalne razvojne strategije v letu 2012. Na Javni poziv LAS za leto 2012, ki je bil odprt od 8. 
novembra 2011 do 12. januarja 2012, je prispelo 26 vlog upravičencev s celotnega območja LAS »Od Pohorja do Bohorja«, v skupni 
vrednosti cca. 910.000,00 € ter z želenim sofinanciranjem v višini cca. 560.000,00 € (višina razpisane kvote znaša 337.276,00 €). 
Velikemu interesu in zanimanju za sodelovanje v LAS ter želji po sofinanciranju v okviru programa Leader so zagotovo pripomogli 
pomembnejši rezultati že izvedenih Leader projektov na območju naše LAS, ki vključuje 7 občin – Dobje, Dobrna, Oplotnica, 
Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče. 
Več o LAS "Od Pohorja do Bohorja" in njihovih izpeljanih projektih si lahko preberete na tej povezavi: skrci.me/rcT94 
 

LAS DRPSN objavil javni razpis za izbor projektov NIP 2012 

LAS Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom objavlja Javni razpis za izbor projektov za sestavo Načrta izvedbenih 
projektov LAS za leto 2012. Razpis je odprt do 29. 2. 2012, skupna vsota razpisanih sredstev za sofinanciranje pa je 224.000,00 €. 
Več: www.razvoj-podezelja.si/ 
 
 



Bolgarska LAS vabi na Festival Trifon Zarezan (Bolgarija) 

Bolgarska LAS Nikopol organizira mednarodni festival "Bio Zarezan", ki bo potekal 14. in 15. februarja 2012. Vrhunec programa 
predstavlja tradicionalno bolgarsko obiranje grozdja. Festival predstavlja priložnost za srečanje in krepitev vezi med lokalnimi 
akcijskimi skupinami iz Bolgarije in iz drugih držav Evrope. 
Več: drustvo-podezelje.si/files/PRePlet/dokumenti/2012/festival_trifon_bul.pdf 
 

Podpis pogodb o sofinanciranju projektov, ki so v NIP LAS Goričko za leto 2011 

Dne 18.01.2012 je v prosorih Bistre Hiše Martjanci LAS Goričko s projektnimi nosilci NIP 2011 podpisala pogodbe o sofinanciranju 
projektov zajeih v NIP LAS Goričko za leto 2011. NIP 2011 zajema 14 projektov v vskupni višini 312.313,88 EUR LEADER sredstev. 
Več: www.las-goricko.si/obvestila/ 
 

Aktivnosti LAS Zasavje 

LAS Društvo za razvoj podeželja Zasavje v okviru projekta "Perspektiva zasavskega podeželja" pripravlja katalog ponudbe produktov 
zasavskega podeželja. Namen projekta je povezovanje izvajalcev predelovalnih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in izdelovalcev 
domače obrti in malih podjetnikov. 
Več: www.las-zasavje.si/dokumenti/povabilo.pdf 
 

Skupščina LAS Haloze 

Lokalna akcijska skupina Haloze vabi vse svoje člane na redni letni sestanek članov (skupščino LAS Haloze), ki bo v sredo, 15. 2. 2012, 
ob 18. uri, v prostorih Občine Videm. Na skupščini bo med drugim potekala tudi izvolitev članov organa odločanja LAS Haloze za tretji 
mandat, ki bodo pričeli z delovanjem februarja 2012. 
Več: www.haloze.org/index.php/49-skupscina-las-haloze   

:: 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. 

 


