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Slovenija se je seznanila z ugotovitvami revizije Evropske komisije na področju plačil za površine 
2006-2008 

Slovenija se je seznanila z ugotovitvami revizorjev Evropske komisije, ki so v letu 2008 v Sloveniji izvedli revizijo plačil na površine za 
leta 2006, 2007 in 2008. Evropska komisija zaradi pomanjkljivosti v sistemu za identifikacijo zemljišč (LPIS), pri kontrolah na terenu in 
pri izračunih sankcij v primeru kršitev predlaga finančno korekcijo v višini 8,3 milijonov evrov. Agencija RS za kmetijske trge in razvoj 
podeželja je upravičencem za omenjena tri leta za površine skupno izplačala 330 milijonov evrov evropskih sredstev. Več: 
http://skrci.me/y2YoB 

Posvet izvajalcev javne službe strokovnih nalog v živinoreji 

Minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič se je 23. 3. 2011 v Novem mestu udeležil posveta izvajalcev javne službe strokovnih 
nalog v živinoreji. V uvodnem delu je nagovoril udeležence in izpostavil, da je pridelava mleka in mesa glede samooskrbe 
najstabilnejša panoga, kljub temu, da se stalež živali zmanjšuje, pa proizvodnja mleka ostaja na podobni ravni. Ob tem je dodal, da 
največji padec beležijo v prašičereji, omenjeno smernico pa skušajo zaustaviti in tovrstno samooskrbo povečati. Več: 
http://skrci.me/D1GZ2 

Letošnji Svetovni dan voda pod geslom Voda za hrano 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je letošnji svetovni dan voda obeležilo s posvetom o bistvenih vprašanjih, ki se vežejo na letošnje 
geslo Voda za hrano. Posveta se je 21. 3. 2011 udeležilo okoli 80 slovenskih poznavalcev in strokovnjakov pomena voda za kmetijstvo, 
hrano, potrebe človeka in okolja. V prvem delu je udeležence nagovoril minister Franc Bogovič. Poudaril je, da voda predstavlja 
nenadomestljivo naravno vrednoto, življenjski prostor in vir številnih dejavnosti človeka, zato jo je treba varovati, a se pomena vode 
ponavadi zavedamo šele ob dolgotrajnejših sušah te pa so čedalje pogostejše in izrazitejše. Izpostavil je, da je Ministrstvo za 
kmetijstvo in okolje pred vrsto izzivov, saj je treba ob zmanjšanih finančnih sredstvih ta kar najbolje uporabiti, predvsem za 
zagotavljanje stabilnejše oskrbe z vodo. Več: http://skrci.me/LSm3w 

Sekcija za mlinarstvo in pekarstvo podelila zlata priznanja za odlično kakovost  

Sekcija za mlinarstvo in pekarstvo, ki deluje v okviru Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije, je 23. 
3. 2012 podjetjem podelila zlata priznanja za doseženo odlično kakovost kruha, pekovskega in finega pekovskega peciva ter 
testenin v letu 2012. Podelitve priznanj se je udeležil tudi minister MKO Franc Bogovič, ki je je poudaril, da v Sloveniji tako tiste, ki 
delajo na poljih in v hlevih, živilskopredelovalni industriji in v organizaciji te proizvodnje čaka še veliko dela. Kot dober zgled 
sodelovanja členov znotraj prehranske verige je izpostavil lanski dogovor v žitni verigi in v Gornji Radgoni podpisani kodeks dobrih 
poslovnih praks med deležniki v agroživilski verigi. Ob tem pa si je zaželel, da bi »celotno stvar spravili na višji nivo« in da »bi dobil 
ustrezen kos kruha vsak v tej verigi«. Več: http://skrci.me/nWGLQ 

7. redna seja Vlade RS 

Vlada RS je na 7. redni seji, dne 22. 3. 2012 za državno sekretarko na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje imenovala Marjeto Peterlin 
in sprejela Uredbo o vodovarstvenem območju (VVO) za vodno telo vodonosnikov na območju občine Jezersko. Vlada je sprejela tudi 
odgovor v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije, odgovor Slovenije na Uradni opomin Evropske komisije in stališče 
do dveh evropskih predpisov. Vlada je prav tako izdala dve odločbi o prenosu koncesij za rabo vode za proizvodnjo elektrike, sklenila 
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aneks h koncesijski pogodbi za odvzem naplavin v letu 2012 na delih vodnega telesa reke Save – prodni zadrževalnik Majdičev Log in 
soglašala z oddajo ponudbe Uprave RS za jedrsko varnost (URSJV) za izvedbo projekta Mednarodne agencije za atomsko energijo. Več: 
http://skrci.me/aNide 

Razpis Heliosovega sklada za obnovo vodnjakov v letu 2012 

Heliosov sklad za ohranjanje čistih slovenskih voda je ob svetovnem dnevu voda 22. 3. 2012 objavil javni razpis za dodelitev sredstev 
projekta Oživljanja slovenskih krajevnih vodnjakov. Razpis je namenjen občinam za projekte obnove slovenskih krajevnih vodnjakov 
in šolam za idejne zasnove vodnih učnih poti. V 14-tih letih delovanja Heliosovega sklada je bilo obnovljenih 78. različnih vodnih virov 
v 67. občinah, ter izdelanih 28. idejnih zasnov vodnih učnih poti. Celotna razpisana vrednost projekta je 21.200 evrov, od tega 17.000 
evrov namenjenih za obnovo vodnjakov, 4.200 evrov pa za šole. Rok za oddajo prijav je 30. april 2012.  
Več: www.helios.si/slo/novice-in-obvestila/3220 
 

 

:: Na začetek 

 

ENRD izdal prvo številko svoje nove publikacije - ENRD Magazine 

Nova publikacija Evropske mreže za razvoj podeželja (ENRD) vsebuje novice o aktivnostih nacionalnih mrež in lokalnih akcijskih 
skupinah. Na voljo je na tej povezavi: http://skrci.me/tofgy 
Na vse ENRD publikacije, ki so brezplačno na voljo v 6 jezikih se lahko naročite na tej povezavi https://t.co/EByMz5W1 
Vse publikacije ENRD: http://skrci.me/F3BGg 

  

Novo orodje Evropske komisije za prilagajanje na podnebne spremembe 

Evropska komisija je 23. marca 2012 v prostorih Evropske agencije za okolje v Koebenhavnu zagnala novo interaktivno spletno orodje 
poimenovano European Climate Adaptation Platform (CLIMATE-ADAPT), katerega namen je državam članicam, regionalnim in 
lokalnim oblastem pomagati pri sprejemanju odločitev in ukrepov na področju prilagajanja na podnebne spremembe. Več: 
http://climate-adapt.eea.europa.eu/ 
 

 

:: Na začetek 

 

Sejem kmetijske, gozdarske, gradbene, komunalne mehanizacije, vrtnarske in ogrevalne opreme 

Sejem kmetijske, gozdarske, gradbene, komunalne mehanizacije, vrtnarske in ogrevalne opreme ter državna razstava cikastega 
goveda bosta potekala v Komendi od 30. marca do 1. aprila 2012, vsak dan od 9. do 18. ure. V petek, 30. 3. 2012, ob 9.30 bo 
predavanje: Socialna varnost kmetov: zavarovanje in socialne pomoči iz naslova kmetijske dejavnosti, ki ga pripravljajo strokovnjaki 
KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljane. Več: www.sejemkomenda.si/ 

Delavnica izdelave velikonočnih butaric 

LAS Zasavje v okviru projekta ETNO MEDVED vabi v soboto, 31. marca 2012 ob 13 uri na delavnico izdelave velikonocnih butaric na 
Domaciji MEDVED v Podkumu 66. S¸projektom želijo ohranjati in prenašati praznicne obicaje in izrocilo naših prednikov na mlade. 
Več: www.las-zasavje.si/dokumenti/vabilo_butare.pdf 

Posvet »Zakaj je les najboljše gradivo?« 

Posvet bo v petek, 30. marca 2012, ob 10. uri v okviru sejma MEGRA v Gornji Radgoni, Pomurski sejem, dvorana 3. Več: 
http://pomurski-sejem.si/images/MEGRA/Vabilo.pdf 

Pregled domačih dogodkov 

30. 3. 2012 - Posvet »Zakaj je les najboljše gradivo?«. Gornja Radgona. Več: http://pomurski-sejem.si/images/MEGRA/Vabilo.pdf 
30. 3. - 1. 4. 2012 - Sejem kmetijske, gozdarske, gradbene, komunalne mehanizacije, vrtnarske in ogrevalne opreme. Komenda.Več: 
www.sejemkomenda.si/ 
31. 3. 2012 - Delavnica izdelave velikonočnih butaric. Podkum. Več: www.las-zasavje.si/dokumenti/vabilo_butare.pdf 
31. 3. 2012 - Podeželje v mestu – velika noč na podeželju. Ljubljana. Več: http://skrci.me/Ek6f 
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 
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Pregled dogodkov v tujini 

3. - 4. 4. 2012 - SAC-SEPA Conference. Edinburg, Škotska. Več: http://skrci.me/K0C0s 
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/ 
 

 

:: Na začetek 

 

Razvoj podeželja: predlogi evropskim poslancem 

Prof. Van der Ploeg je članom Komiteja za Kmetijstvo in razvoj podeželja Evropskega parlamenta (Comagri) predstavil kritično 
sporočilo o razvoju podeželja in teritorialni koheziji v novi SKP. Ta opomba poudarja strateški pomen 2. stebra SKP kot kohezijske 
politike. Posebna pozornost je namenjena načinu, kako lahko razvoj podeželja pripomore k reševanju negativnih učinkov gospodarske 
krize na podeželju in možnostim, kako premagati ovire, ki ogrožajo legitimnost politike razvoja podeželja. Več: 
http://skrci.me/nn7q7 
 

 

:: Na začetek 

 

Aktualni odprti javni razpisi MKGP 

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

 

:: Na začetek 

 

Posnet filmček s primeri dobrih praks LAS iz Hrvaške 

Hrvaška mreža za razvoj podeželja je objavila kratek film s primeri dobre prakse lokalnih akcijskih skupin na Hrvaškem. 
Predstavljeni so primeri iz LAS Srijem, Vallis Colapis in Barjanja. Film so finančno podprli hrvaški Nacionalni sklad za razvoj civilnega 
društva in Ministrstvo za zunanje zadeve. Film je na voljo na tej povezavi: http://skrci.me/gdbPl 

Javni poziv LAS Haloze za 2012  

LAS Haloze je objavil javni poziv za oddajo prijave projektnih predlogov za izvajanje »Lokalne razvojne strategije za Haloze 2007-
2013« za leto 2012. Peti javni poziv je odprt od 23. marca 2012 naprej. Rok za oddajo vlog je 26. aprila 2012 do 12. ure na sedež LAS 
Haloze, Cirkulane 56. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na www.haloze.org/ 
 

 

:: 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. 
 

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